




هرامش 96 تاراشا -  همانلصف 

: هدنسیون

هناسر یمالسا  ياه  شهوژپ  لک  هرادا 

: یپاچ رشان 

ناریا یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  یمالسا  ياهشهوژپ  زکرم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

هرامش 96 تاراشا -  11همانلصف 

باتک 11تاصخشم 

بلاطم 12تسرهف 

ینامسآ ياه  18همزمز 

يدابآدوواد هموصعم  / ینک ملوبق  ات  ما  18هدمآ 

یناما مثیم  /!؟ مدرگرب 19هنوگچ 

یتمعن اتیزر  / ناهانپ یب  هانپ  21يا 

يریما نیسح  / مزیربل وت  قوش  22زا 

یتمعن اتیزر  / 23یگتفشآ

( هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  لاس  يارب  ) 24تاولص

ناعراز هرینم  (/ 8) هینابعش تاولص  هب  24یهاگن 

یتاجنروپ یفطصم  / وگب نخس  نم  25اب 

مالس 30حبص و 

یتاجنروپ یفطصم  / زورما 30نیمه 

نیدلاردب مظاکدمحم  / تسافص قشع و  زا  رپ  حبص ، 31هشوپ 

( سدقم عافد  نادیهش  ياپ  هباپ   ) اه قیاقش  32اب 

يدابآدوواد هموصعم  / شوپ قیاقش  ياه  32تشد 

یتمعن اتیزر  / نوخ 33بتکم 

یتمعن اتیزر  / نوخ 34طخ 

نوتیز 35مخز 

نیدلاردب مظاکدمحم  / زوریپ ياه  35گنس 

يدمحم سابع  / درک یهاوخ  رداص  ایند  همه  هب  ار  نوتیز  يوب  37وت ،

نامز هچیرد  39زا 
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يزاریش يدعس  تشادگرزب  39زور 

39هراشا

یناما مثیم  / دهد یم  قشع  يوب  هیدعس » »39

یجیهم هبادوس  / يدعس مالک  40رحس 

يریدن هیقر  / ناتسوب ناتسلگ و  43اب 

نایرقاب دیمح  / تسود 44ِنخس 

يرهپس بارهس  45تشذگرد 

نایلیلخ يدهم  / تخاس ون  رعش  گنر ، هملک و  زا  يراب  هلوک  45اب 

يدابآدوواد هموصعم  تشگ /  یم  تقیقح  زاوآ  48ِیپ 

يداب تهزن  / شاقن 50ِرعاش 

نیدلاردب مظاکدمحم  / بارهس بآ ، نوچ  52لالز 

یتمعن اتیزر  / فراع رعاش  53بارهس ؛

يریدن هیقر  / هتشون يا باتک » تشه   » رد ار  ترهش  54نامرآ 

نایرقاب دیمح  / زبس 55مجح 

مالسلا هیلع  ینسح  میظعلادبع  ترضح  57دلوت 

57هراشا

عراز هبوبحم   / مالسلا مهیلع  تیب  لها  هلسلس  زا  57هلال يا 

یتاجنروپ یفطصم  / تشاد هنیس  رد  یلع  لآ  تبحم  رهوگ  میظعلادبع ، 58ترضح 

باتک یناهج  60زور 

60هراشا

نایلیلخ يدهم  / اه ناوخ  باتک  60لکشم 

هدازرکاذ نیسحدیس  / رشب يایوگ  شوماخ و  61تسود 

يدابآدوواد هموصعم  / ییاناد روآ  63مایپ 

نایلیلخ يدهم  / درک هاگن  دیابن  اه  باتک  یضعب  64هب 

یناما مثیم  / ییوگ یم  نخس  فرح  هب  65فرح 

یجیهم هبادوس  / باتک دیپس  لاب  رب  66راوس 
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نایلیلخ يدهم  / مراذگ یم  میاه  مشچ  رب  ار  67وت 

ویدار راک  هب  زاغآ  سیسأت و  69زور 

69هراشا

عراز هبوبحم  / تسا سدقم  69ادص ،

يدمحم سابع  / دنک یم  ممارآ  تی  « ادص »70

يداب تهزن  / تسا ویدار  سیسأت  زور  72زورما ،

یجّیهم هبادوس  / دش زاغآ  ادص ،»  » 73و

سبط رد  ناریا  هب  اکیرمآ  یماظن  هلمح  74تسکش 

74هراشا

يدمحم سابع  / ناطیش 74باوخ 

يدابآدوواد هموصعم  / تسا هدرک  دیپس  ار  ناطیش  يور  75اکیرمآ ،

يریما نیسح  / لیبابا ترجاهم  77لصف 

نایبیبح هّللا  حور  / نامز توغاط  78اکیرمآ ؛

هداز حیبذ  هرطاف  / میا هدروخ  اکیرمآ  زا  يدایز  ياه  مخز  79ام 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  81تدالو 

يدابآدوواد هموصعم  / دش نشور  غارچ ، 81نیمهدزای 

هدازرکاذ نیسحدیس  اّرماس / رهم  یب  ياه  82هچوک 

يدمحم سابع  / تا يراهب  ياه  سفن  زاوشیپ  84هب 

نیدلاردب مظاکدمحم  / تسا قشع  نشور  ورملق  85هنیدم ،

86هراشا

مالسلااهیلع هموصعم  ترضح  86تافو 

86هراشا

يداب تهزن  / تا هنارترپ  رداچ  رطع  ریز  رد  86رس 

نیدلاردب مظاکدمحم  / مق شوپ  هایس  ياه  90هچوک 

يریما نیسح  / ...وت زا  90سپ 

نایبیبح هّللا  حور  / دش دمحم  لآ  هنایشآ  91مق ،
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هداز حیبذ  هرطاف  / دروخب هرگ  مالسلا  هیلع  اضر  هاگن  هب  تهاگن  دوبن  93ردقم 

ناوج 95زور 

نایلیلخ يدهم  / یگدنز 95راهب 

يداب تهزن  / یناوج ياپزیرگ  96بسا 

یجیهم هبادوس  / اپزیرگ لاجم  98نیا 

يدمحم سابع  / تسا نم  لاجم  اهنت  99یناوج ،

يریشمش هّللا  حور  / هدش يا گرزب  101رگید 

رگراک راک و  یناهج  102زور 

102هراشا

يدابآدوواد هموصعم  / دنمتریغ 102ناوزاب 

هدازرکاذ نیسحدیس  هدرک يا / نت  هب  داهج  103نهاریپ 

يریما نیسح  دزم / 104تسد 

یتمعن اتیزر  !/ وت ناتسد  رب  106مالس 

هداز حیبذ  هرطاف  / تسا درم  رهوج  106راک ،

یتمعن اتیزر  / لالح 108نان 

هللا همحر  يرهطم  دیهش  داتسا  109تداهش 

109هراشا

نایلیلخ يدهم  / دوب قح  رون  قارشا  لزنم  شا ، هنیس  هک  تسا  یقشاع  زا  109نخس 

عراز هبوبحم  / میسانش یم  تشاد ، تقیقح  هب  هک  یقشع  زا  ار  يرهطم  111داتسا 

يداب تهزن  / ...دوبن يرهطم  112رگا 

ملعم 114زور 

یتاجنروپ یفطصم  / سرد سالک  114رد 

هدازرکاذ نیسحدیس  !/ ملعم مراد ، 116تتسود 

یجیهم هبادوس  / تسا تلاسر  يادر  سنج  زا  تسابل ، 116دوپورات 

نیدلاردب مظاکدمحم  / تسا ملعم  زا  118تبحص 

یتمعن اتیزر  / تسوت زور  118زورما ،
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يریشمش هّللا  حور  / مونش یم  اه  تکمین  نایم  زا  ار  تیادص  119زونه 

نایبیبح هّللا  حور  / منک یمن  تشومارف  120زگره 

ییاباب هسیفن  / یندناشنورف ار  نام  ییاناد  121شطع 

یتمعن اتیزر  / زیچ همه  رد  مدش  122رفص 

تاعوبطم یناهج  124زور 

124هراشا

یتاجنروپ یفطصم  / تسا هنیآ  کی  هیرشن ، 124ره 

يریما نیسح  / ربخ 126نیرخآ 

هللا همحر  يزاریش  يازریم  هّللا  تیآ  ياوتف  هب  وکابنت  زایتما  128وغل 

128هراشا

عراز هبوبحم  / غولب ياه  هداج  ُرب  نایم  128تیعجرم ؛

یناما مثیم  !/ ازریم 129سیونب ،

يریما نیسح  / درم 130يازریم 

یسودرف تشادگرزب  132زور 

132هراشا

یناما مثیم  / راب نیا  دپت  یم  سوت  هنیس  رد  ناریا ، 132بلق 

يریدن هیقر  / دوب مشیربا  شتآ و  بآ و  دالوپ و  سنج  زا  134شمالک ،

يریما نیسح  / شناد نید و  سنج  زا  135همانهاش يا 

يروباشین مایخ  تشادگزرب  137زور 

137هراشا

يدمحم سابع  / يوش رت  کیدزن  ادخ  هب  ات  يدنارذگ  ار  نارذگ » ِناهج  »137

یتمعن اتیزر  / مایخ نافرع  138ماج 

( جع ) رصع یلو  ترضح  ناتسآ  هب   ) مهار رد  مشچ  نم  ار  143وت 

یناما مثیم  / مییاصع یب  روک  وت ، 143یب 

يدمحم سابع  / دریگ یم  ار  ما  ییاهنت  تسد  تندمآ ، 144راظتنا 

یتمعن اتیزر  / رظتنم سیخ  ياه  145مشچ 
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يریما نیسح  / میا هداد  تسد  زا  146لد 

یجّیهم هبادوس  / دآ یم  نووَج  قشاع  هی  ندش  ریپ  147يادص 

یتمعن اتیزر  / دیایب راوس  147رگا 

یتمعن اتیزر  / 149روهظ

يریما نیسح  / 150شوخلد

زکرم 152هرابرد 
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هرامش 96 تاراشا -  همانلصف 

باتک تاصخشم 

تاراشا 96

[ هلجم دنیایپ : ] تاراشا : روآدیدپ مان  ناونع و 

 - 1384 امیس ، ادص و  یمالسا  ياهشهوژپ  زکرم  دهشم : نارهت ؛ مق ؛ : رشن تاصخشم 

هناهام : راشتنا هلصاف 

7403-1735: اپاش

7402-1735: هابتشا ياپاش 

.دوش یم  رشتنم  مایا " تاراشا   " ناونع اب  صاخ  مایا  هب  هجوت  اب  اه  هرامش  زا  یضعب  رد  هیرشن  نیا  : تشاددای

هناسر یمالسا  ياه  شهوژپ  لک  هرادا  زایتما : بحاص  : تشاددای

این یبجر  دوواد  لوئسمریدم :

ینمیا ینیسح  یلع  ریبدرس :

ربجنر اضریلع  دیدج : هرود  لوئسمریدم 

مایا تاراشا  : رگید ناونع 

يراودا تایرشن  یسراف --  تایبدا  : عوضوم

يراودا تایرشن  -- 14 نرق یسراف -- تایبدا 

يراودا تایرشن  تایبدا -- مالسا و 

لوئسم ریدم   -، 1347 دواد ، این ، یبجر  : هدوزفا هسانش 

ریبدرس  -، 1351 یلعدیس ، ینمیا ، ینیسح 

یمالسا ياهشهوژپ  زکرم  .ناریا  یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  : هدوزفا هسانش 
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PIR4001: هرگنک يدنب  هدر 

8 اف 906205/0: ...د يدنب  هدر 

1304711: یلم یسانشباتک  هرامش 

Esharat@IRIB.ir: یکینورتکلا لحم  یسرتسد و 

یسراف : نآ دننام  يراتفگ و  ای  يراتشون  نتم  نابز 

1 ص :

بلاطم تسرهف 

ینامسآ ياه  همزمز 

1 يدابآدوواد ··· هموصعم  ینک /  ملوبق  ات  ما  هدمآ 

2 یناما ··· مثیم  مدرگرب / !؟ هنوگچ 

3 یتمعن ··· اتیزر   / ناهانپ یب  هانپ  يا 

4 يریما ··· نیسح  مزیربل /  وت  قوش  زا 

5 یتمعن ··· اتیزر  یگتفشآ / 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  لاس  يارب   ) تاولص

6 ناعراز ··· هرینم  ( / 8) هینابعش تاولص  هب  یهاگن 

7 یتاجنروپ ··· یفطصم  وگب /  نخس  نم  اب 

مالس حبص و 

10 یتاجنروپ ··· یفطصم  زورما /  نیمه 

11 نیدلاردب ··· مظاکدمحم  تسافص / قشع و  زا  رپ  حبص ، هشوپ 

( سدقم عافد  نادیهش  ياپ  هباپ   ) اه قیاقش  اب 
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12 يدابآدوواد ··· هموصعم  شوپ /  قیاقش  ياه  تشد 

13 یتمعن ··· اتیزر  نوخ /  بتکم 

14 یتمعن ··· اتیزر  نوخ /  طخ 

نوتیز مخز 

15 نیدلاردب ··· مظاکدمحم  زوریپ /  ياه  گنس 

16 يدمحم ··· سابع  درک /  یهاوخ  رداص  ایند  همه  هب  ار  نوتیز  يوب  وت ،

نامز هچیرد  زا 

يزاریش يدعس  تشادگرزب  زور 

18 یناما ··· مثیم  دهد /  یم  قشع  يوب  هیدعس 

19 یجیهم ··· هبادوس  يدعس /  مالک  رحس 

21 يریدن ··· هیقر  ناتسوب /  ناتسلگ و  اب 

22 نایرقاب ··· دیمح  تسود /  ِنخس 

يرهپس بارهس  تشذگرد 

23 نایلیلخ ··· يدهم  تخاس /  ون  رعش  گنر ، هملک و  زا  يراب  هلوک  اب 

25 يدابآدوواد ··· هموصعم  تشگ /  یم  تقیقح  زاوآ  ِیپ 

26 يداب ··· تهزن  شاقن /  ِرعاش 

28 نیدلاردب ··· مظاکدمحم  بارهس /  بآ ، نوچ  لالز 

29 یتمعن ··· اتیزر  فراع /  رعاش  بارهس ؛

30 يریدن ··· هیقر  يا /  هتشون  باتک » تشه   » رد ار  ترهش  نامرآ 

31 نایرقاب ··· دیمح  زبس /  مجح 
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مالسلا هیلع  ینسح  میظعلادبع  ترضح  دلوت 

33 عراز ··· هبوبحم  تیب / : لها  هلسلس  زا  يا  هلال 

34 یتاجنروپ ··· یفطصم  تشاد /  هنیس  رد  یلع  لآ  تبحم  رهوگ  میظعلادبع ، ترضح 

باتک یناهج  زور 

36 نایلیلخ ··· يدهم  اه /  ناوخ  باتک  لکشم 

37 هدازرکاذ ··· نیسحدیس  رشب /  يایوگ  شوماخ و  تسود 

39 يدابآدوواد ··· هموصعم  ییاناد /  روآ  مایپ 

40 نایلیلخ ··· يدهم  درک /  هاگن  دیابن  اه  باتک  یضعب  هب 

41 یناما ··· مثیم  ییوگ /  یم  نخس  فرح  هب  فرح 

42 یجیهم ··· هبادوس  باتک /  دیپس  لاب  رب  راوس 

43 نایلیلخ ··· يدهم  مراذگ /  یم  میاه  مشچ  رب  ار  وت 

ویدار راک  هب  زاغآ  سیسأت و  زور 

45 عراز ··· هبوبحم  تسا /  سدقم  ادص ،

46 يدمحم ··· سابع  دنک /  یم  ممارآ  تی  « ادص »

48 يداب ··· تهزن  تسا /  ویدار  سیسأت  زور  زورما ،

49 یّجیهم ··· هبادوس  دش /  زاغآ  ادص ،»  » و

سبط رد  ناریا  هب  اکیرمآ  یماظن  هلمح  تسکش 

50 يدمحم ··· سابع  ناطیش /  باوخ 

51 يدابآدوواد ··· هموصعم  تسا /  هدرک  دیپس  ار  ناطیش  يور  اکیرمآ ،

53 يریما ··· نیسح  لیبابا /  ترجاهم  لصف 
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54 نایبیبح ··· هّللا  حور  نامز /  توغاط  اکیرمآ ؛

55 هداز ··· حیبذ  هرطاف  میا /  هدروخ  اکیرمآ  زا  يدایز  ياه  مخز  ام 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  تدالو 

57 يدابآدوواد ··· هموصعم  دش /  نشور  غارچ ، نیمهدزای 

58 هدازرکاذ ··· نیسحدیس  اّرماس /  رهم  یب  ياه  هچوک 

60 يدمحم ··· سابع  تا /  يراهب  ياه  سفن  زاوشیپ  هب 

61 نیدلاردب ··· مظاکدمحم  تسا /  قشع  نشور  ورملق  هنیدم ،

مالسلااهیلع هموصعم  ترضح  تافو 

62 يداب ··· تهزن  تا /  هنارترپ  رداچ  رطع  ریز  رد  رس 

64 نیدلاردب ··· مظاکدمحم  مق /  شوپ  هایس  ياه  هچوک 

64 يریما ··· نیسح  ...وت /  زا  سپ 

65 نایبیبح ··· هّللا  حور  دش /  دمحم  لآ  هنایشآ  مق ،

67 هداز ··· حیبذ  هرطاف  دروخب /  هرگ   7 اضر هاگن  هب  تهاگن  دوبن  ردقم 

ناوج زور 

69 نایلیلخ ··· يدهم  یگدنز /  راهب 

70 يداب ··· تهزن  یناوج /  ياپزیرگ  بسا 

72 یجیهم ··· هبادوس  اپزیرگ /  لاجم  نیا 

73 يدمحم ··· سابع  تسا /  نم  لاجم  اهنت  یناوج ،

75 يریشمش ··· هّللا  حور  يا /  هدش  گرزب  رگید 

رگراک راک و  یناهج  زور 
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76 يدابآدوواد ··· هموصعم  دنمتریغ /  ناوزاب 

77 هدازرکاذ ··· نیسحدیس  يا /  هدرک  نت  هب  داهج  نهاریپ 

78 يریما ··· نیسح  دزم /  تسد 

80 یتمعن ··· اتیزر  وت / ! ناتسد  رب  مالس 

80 هداز ··· حیبذ  هرطاف  تسا /  درم  رهوج  راک ،

82 یتمعن ··· اتیزر  لالح /  نان 

هللا همحر  يرهطم  دیهش  داتسا  تداهش 

83 نایلیلخ ··· يدهم  دوب /  قح  رون  قارشا  لزنم  شا ، هنیس  هک  تسا  یقشاع  زا  نخس 

85 عراز ··· هبوبحم  میسانش /  یم  تشاد ، تقیقح  هب  هک  یقشع  زا  ار  يرهطم  داتسا 

86 يداب ··· تهزن  ...دوبن /  يرهطم  رگا 

ملعم زور 

88 یتاجنروپ ··· یفطصم  سرد /  سالک  رد 

90 هدازرکاذ ··· نیسحدیس  ملعم / ! مراد ، تتسود 

90 یجیهم ··· هبادوس  تسا /  تلاسر  يادر  سنج  زا  تسابل ، دوپورات 

92 نیدلاردب ··· مظاکدمحم  تسا /  ملعم  زا  تبحص 

92 یتمعن ··· اتیزر  تسوت /  زور  زورما ،

93 يریشمش ··· هّللا  حور  مونش /  یم  اه  تکمین  نایم  زا  ار  تیادص  زونه 

94 نایبیبح ··· هّللا  حور  منک /  یمن  تشومارف  زگره 

95 ییاباب ··· هسیفن  یندناشنورف /  ار  نام  ییاناد  شطع 

96 یتمعن ··· اتیزر  زیچ /  همه  رد  مدش  رفص 
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تاعوبطم یناهج  زور 

97 یتاجنروپ ··· یفطصم  تسا /  هنیآ  کی  هیرشن ، ره 

99 يریما ··· نیسح  ربخ /  نیرخآ 

هللا همحر  يزاریش  يازریم  هّللا  تیآ  ياوتف  هب  وکابنت  زایتما  وغل 

101 عراز ··· هبوبحم  غولب /  ياه  هداج  ُرب  نایم  تیعجرم ؛

102 یناما ··· مثیم  ازریم / ! سیونب ،

103 يریما ··· نیسح  درم /  يازریم 

یسودرف تشادگرزب  زور 

105 یناما ··· مثیم  راب /  نیا  دپت  یم  سوت  هنیس  رد  ناریا ، بلق 

107 يریدن ··· هیقر  دوب /  مشیربا  شتآ و  بآ و  دالوپ و  سنج  زا  شمالک ،

108 يریما ··· نیسح  شناد /  نید و  سنج  زا  يا  همانهاش 

يروباشین مایخ  تشادگزرب  زور 

110 يدمحم ··· سابع  يوش /  رت  کیدزن  ادخ  هب  ات  يدنارذگ  ار  نارذگ » ِناهج  »

111 یتمعن ··· اتیزر  مایخ /  نافرع  ماج 

( جع ) رصع یلو  ترضح  ناتسآ  هب   / ) مهار رد  مشچ  نم  ار  وت 

114 یناما ··· مثیم  مییاصع /  یب  روک  وت ، یب 

115 يدمحم ··· سابع  دریگ /  یم  ار  ما  ییاهنت  تسد  تندمآ ، راظتنا 

116 یتمعن ··· اتیزر  رظتنم /  سیخ  ياه  مشچ 

117 يریما ··· نیسح  میا /  هداد  تسد  زا  لد 

118 یّجیهم ··· هبادوس  دآ /  یم  نووَج  قشاع  هی  ندش  ریپ  يادص 
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118 یتمعن ··· اتیزر  دیایب /  راوس  رگا 

119 یتمعن ··· اتیزر  روهظ / 

120 يریما ··· نیسح  شوخلد / 

ینامسآ ياه  همزمز 

يدابآدوواد هموصعم  / ینک ملوبق  ات  ما  هدمآ 

.ار تا  يدنوادخ  فاطلا  مراودیما  منک و  یم  ُرپ  وت  دای  اب  ار  میاه  هظحل  تولخ 

ار ما  یتسه  هک  ییوت  .ینک  یم  ما  يراج  تفرعم  عیسو  ياه  تشد  رد  ییاشگ و  یم  ما  هرجنح  ياه  ضغب  زا  هرگ  هک  ییوت  ایادخ !
.ینک یم  زاب  ما  هتفرگ  بش  ياه  مشچ  رب  ار  یهاگآ  ياه  هرجنپ  ینز و  یم  مقر  اه  هیناث  نیرت  نشور  اب 

.مزیخر یناکت  هناخ  هب  ار  مدوجو  ياه  هیواز  ات  اه ، هنیآ  اب  نک  مرصاعم  ریذپان ! لاوز  بوخ  يا 

.مراودیما تتمحر  ياهرد  ندوشگ  هب  نم  .ینک  ملوبق  ات  ما  هدمآ  .ما  ینازوسب  تدنخبل  ینامسآ  مره  رد  ات  ما  هدمآ 

! یهایس همه  نیا  زا  نک  ما  هدوسآ 

هک ارم  منک ؛ یم  دایرف  اهدیشروخ ، هثاغتسا  هب  ار  ما  يربا  ناج  مبوک و  یم  نتشیوخ  ياه  هلیم  رب  ریـسا ، يا  هدنرپ  نوچ  اراگدرورپ !
! بایرد مادرگرس ، اه  هار  نیرت  هداتفا  رود  تمس 

! یهایس همه  نیا  ینیگنس  زا  نک  ما  هدوسآ  شخبب و  ار  مرابنارگ  لهج 

كرد ار  تا  ینابرهم  مجح  هک  نآ  زا  رت  هاتوک  میاه  تسد  دـبایرد و  ار  تا  یباـتفآ  عاـفترا  هک  تسا  نآ  زا  رت  شوماـخ  میادـص ،
.دناوت

.ما هدرپس  تتمارک  نامسآ  هب  ار  مدوپ  رات و  هک  هدب  هانپ  ار  ما  هلاچم  یتسه 
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! مشاب يا  هناخدور  راذگب 

ما هتخیمآ  وت  اب  .میآ  یم  هدجـس  هب  زور ، هنابـش  ار  تتمظع  یباتهم  تعـسو  هک  مشیدنا  یم  وت  هب  میاه ، بش  دولآ  هم  مخ  چیپ و  رد 
.ار مبلق  شپترپ  ياه  هداج  ما  هدز  مدق  وت  اب  ار ؛ میاه  یگنتلد  اهدیما و 

.مبیرغ يا  هدرک  مگ  سویأم  ياه  هیناث  يوهایه  رد  ار  هار  وت ، یب 

نیا هب  ارم  ریگم و  میاه  هظحل  زا  ار  تنابرهم  نامـشچ  تقافر  يا ! هدز  مقر  وت  نوچ  ما  هدنز  یهاوخ و  یم  وت  نوچ  متـسه  هکنآ  يا 
.راذگماو هدوهیب  نادنبخب 

.دیآ یم  منرت  هب  ار  ایرد  دای  هیناث ، هب  هیناث  هک  مشاب  يا  هناخدور  راذگب  ریگب ؛ ار  متسد 

یناما مثیم  /!؟ مدرگرب هنوگچ 

تسود َِرب  مروآرب  تلاجخ  رس ز  هنوگچ 

متسد زا  دماینرب  ازس  هب  یتمدخ  هک 

.رگید يوس  زا  هدـنیآ ، ياه  باوث  دـیما  مدـشک ؛ یم  وس  کی  زا  هتـشذگ ، ناهانگ  سرت  ما ؛ هتـسب  لـیخد  وت  رکذ  هب  ار  میاـه  سفن 
«. يا هدیمد  بلق  سنوم  ناج و  مارآ  «، » يا هدید  رون  ماوت   » هک ...دیشک  مناوت  یمن  وت  زا  مشکب ، هکره  زا  تسد 

؟ مدرگرب هنوگچ  وت ؛ هنایشآ  قاور  هب  تسا  هدناشک  ارم  نانز ، ماگ  نانز و  سفن  سفن  ما  يرارق  یب 

« ناقشاع دنرادن  تسد  وت  نماد  زا  »

.تسوت هنازخ  رد  هک  يزاون  هدنب  مرک و  رهوگ  همه  نآ  اب  مدرگرب !؟ هنوگچ 

ماوت تسم 

يا هراشا  تشگنا  تخرد ، هچره  هتوب ، هچره  لگ ، هچره  هک  تشاد  هاگن  مناوت  هنوگچ  وت  زا  مشچ 

هداز یمدآ  نم  دنا ، هدمآرد  شلان  هب  هوک ، رد  اهدـغج  نیمز و  رب  اه  غرم  اه و  تخرد  رب  اه  کبک  هک  اجنآ  .وت  يوس  هب  دـنا  هدـش 
دش و دهاوخ  هریت  رـسارس  ما ، یگدـنز  هک  نم ؛ زا  وشم  ادـج  هدـش !» ادـیپ  وت  یتسه ز  همه  يا  « ؟ مرادـنرب شیاین  هب  اون  هک  متـسیک 

.یکیرات

دبنگ و شیوخ  رـس  زا  تخاس ، مهاوخ  هرانم  شیوخ ، تسد  زا  .تشاذگ  مهاوخن  نوریب  وت  یتسم  زا  مراذگب ، نوریب  یتسه  زا  مدق 
.دشاب وت  يارب  مدوبن  دوب و  هک  ادوس  نیا  هب  اهنت  بارحم ؛ شیوخ  بلق  زا 

هرامش 96 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 155زکرم  هحفص 19 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:2

هرامش 96 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 155زکرم  هحفص 20 

http://www.ghaemiyeh.com


متسد ریگب  تدوخ 

.تسا هدوب  نم  اـب  وت  فطل  تسا ، هدوب  اـت  و  يا ؟ هدروآ  ما  « تسه  » هب تسین ،»  » زا هک  مربب  داـی  زا  ار  تا  يزاونریقف  هرطاـخ  هنوگچ 
«. دوب قازر  ادخ  متسِشن  هک  ناوخ  ره  رب  تفگ  درکراک /  رد  يا  هتکن  ییادگ  مرید  رد  رب  »

ره یشیاتس ؟ هتسیاش  وت  هک  تمیاتسن  هنوگچ  لسع ؛ دهش و  يزیت ، نآ  هب  ار  روبنز  شین  يا و  هتخومآ  لمع  یعس و  ار  هچروم  ِناج 
«. دورن رکش  یپ  زا  سگم  هنوگچ   » ...منیزگب ربص  هنادیماان  منیشنب و  هنوگچ  یلو  منیب ،» یمن  یسک  دوخ  زا  رت  همان  هایس   » هک دنچ 

.دیبلط مهاوخ  دارم  وت  زا  تسشن و  مهاوخ  وت  يارس  رد  رب 

.میریگ ریغ  زا  تناعتسا  هک  تسا  مارح  وت ، ِندوب  اب 

مرادن یسفن  نم  تسه  رگا  یسفن  مه 

مرادن یسرتسد  زین  دوخ  ياه  تسد  هب 

نک کمک  نم  هب  تدوخ  متسد ، ریگب  تدوخ 

مرادن یسک  وت  زج  ایادخ ! ما ، هبیرغ 

یتمعن اتیزر  / ناهانپ یب  هانپ  يا 

گنچ وت  ناماد  هب  اه ، یگ  هرمزور  زا  هتسخ  هک  اج  نآ  .منیب  یمن  یناب  هیاس  هایـسور ، هدنب  نیا  يارب  وت  هانپ  دای و  زج  هب  نابرهم  يا 
ياه تسد  .منک  ساسحا  شیوخ  رد  ار  وت  تعسو  ات  بایرد  ارم  منز ، یم 

هب ندیسر  ات  دوخ ، يربص  یب  سفق  رد  مناوتب  منک و  كربتم  وت  دای  هب  ار  اه  نآ  ات  ریذپب ، تسا ، نم  شهاوخ  ياه  هّراوف  هک  ار  اعد 
.منزب رپ  لاب و  تسا ،-  يدازآ  تیاهن  هک  وت - 

! ناهانپ یب  هانپ  يا  ینیمحارلا ؛ محرا  وت  هک  ارچ  تشاذگ ؛ دهاوخن  اهنت  زین  يوس  نآ  رد  ارم  تیاهتنم  یب  تمحر  مناد ، یم 

! رذگرد نم  زا 

، دراد راگدای  هب  ار  یناسارخ  رطع  يوب  هک  يزامناج  .دوش  یم  هدیـشک  وت  اب  تولخ  هب  مریمـض  يوهایه  دـیآ ، یم  هک  ناذا  يادـص 
هک نیمه  .دسرارف  تسود  رادید  تقو  ات  موش  یم  هدامآ  منارتسگ و  یم 
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ار رگید  ییوگو  تفگ  ات  یهد  یم  تصرف  مشاب و  وت  هدـنب  يراد  لیم  مه  زونه  ینعی  دراد ، نایرج  مقورع  رد  نوخ  دـپت و  یم  مبلق 
.يونشب تا  هدنب  نیرتراک  هنگ  زا  ناگتشرف ، ِلاب  لاب  رد 

.هد رارق  اه  نکممریغ  تریح  رد  ارم  هشیمه ، دننام  رذگرد و  نم  زا 

! شخبب ار  ما  یناوتان 

هچنآ هب  هک  ار  تا  هدـنب  ِیناوتان  .يریـصب  وت  طقف  ار  نآ  تقیقح  هک  هدـش  ناـهنپ  يا  هدز  باـقن  هرهچ  تشپ  نم ، تراـقح  ایادـخ !
تناگدنب ات  درک  دای  مسق  هک  ناطیـش  هدعو  مراذگن  ات  نک  مکمک  شخبب  تا ، یلازیال  تردق  هب  هدرک ، افو  رتمک  دـنک ، یم  هدـعو 

.ددنویپب قّقحت  هب  دنک ، هارمگ  ار 

! مشاب تهاگرد  نابحم  زا  ات  امرف  تیانع  يا  هدارا 

يریما نیسح  / مزیربل وت  قوش  زا 

تسا نامسآ  زا  رتالاب  خسرف  رازه  مبارحم ،

ار يدشرم  يادـص  حبـص ، ره  .منز  یم  كاوسم  نونجمدـیب ، هخاش  اب  ار  ملد  مرپ ، یم  باوخ  زا  تریح ، زا  يرغاس  اب  هک  حبـص  ره 
دنراد ار  يدجسم  هناخوضو  .دود  یم  ملد  ياه  هچوک  هب  هنهرباپ  هک  ینذؤم  هدش و  بولـصم  يا  هناخروز  گنز  رد  هک  مونـش  یم 

ار یبارحم  تسا و  ناگنهرب  اپ  تاقیم  هک  دنزاس  یم 

اب حبـص ، ره  .تسا  هتخاس  نامـسآ  زا  رتالاب  خـسرف  رازه  نیمز ، زا  رت  نییاپ  رتم  مین  ياج  هب  هک  دـنا  هدرپس  نونجم  یـسدنهم  تسد 
.موش یم  فیدر  دنمزاین ، ناگدنب  همه  هارمه  هب  تا ، یتوکلم  لزغ  يادتبا  رد  مرگن و  یم  تا  هنارعاش  تقلخ  رد  بجعت ، مشچ 

وت اب  وگو  تفگ  ياوه 

ياه لولس  یمامت  رب  هک  متـسه  يا  هداجـس  زیربل  .مراد  ار  وت  قوش  ینتفرن ! تسد  زا  یندماین و  تسد  هب  يا  مزیربل ، وت  ياوه  زا  نم 
.دنا هتخاس  يراگن  ياپ  كاخ  زا  هک  متسه  يرهُم  يادیش  .تسا  هدش  نهپ  مندب 

رازه وت ، لاصو  قوش  هب  بش ، همین  .موش  یم  نکـش  تب  یتسم ، هب  دـچیپ و  یم  مرکب  راکفا  غامد  هب  روهط ، بارـش  يوب  بش ، همین 
ما و هتسخ  نیمز  زا  دورن  مدای  ات  دنام  یم  مندب  زا  هطقن  تفه  رب  نالیغم ، راخ  رازه  دنکش و  یم  اه  نابایخ  رد  ما  هنهرب  ياپ  ریز  تب 

.مراد ار  وت  اب  وگو  تفگ  ياوه 
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! ریذپرذع ریگتسد  يا 

هب هک  مدرگ  یم  يرگ  هزوک  لابند  هتـسکش و  تبیغ ، رـصع  تبرغ  رد  مزامن ، یگداس  .یهانپ  یب  بکرم  راوس  ما ؛ هدـمآ  تیوس  هب 
ایند و زا  هنهرباپ  ما ؛ هدمآ  وت  هاگرد  هب  .منک  ناهنپ  نآ  رد  ار  ما  هتخیر  يوربآ  هک  يا  هرمخ  دـهد و  ما  هتـسکش  يا  هزوک  لد ، ياج 

راهب گنر  ار  مزامن  .تخوس  منادـجو  تماق  رب  ایر ، يادر  دادـن و  يدوس  ارم  ایند ، هافر  ياه  شفک  هک  ما  هدـید  .ترخآ  زا  ناسرت 
! ریذپرذع ریگتسد  يا  ریگب ، متسد  .مهانگ  هدز  ناتسمز  تسا  یتدم  هک  هد 

یتمعن اتیزر  / یگتفشآ

مه هب  تخیر  ملد  داتفا و  وت  دای  مرس  هب 

مه هب  تخیر  ما  همه  مدرک ، وت  رارکت  همه ،

لوغشم مه  یتبحص  مه  هب  وت  دای  نم و 

مه هب  تخیر  مه  ِتحبص  همهمه  ار  هناخ 

وت اب  تبحص  تلاح  نیرت  كانشطع  هب 

مه هب  تخیر  مرح  هک  متفگ  متفگ و  رَدَق  نآ 

مدرک مسجت  لکش  ره  هب  هک  یتسه  هک  وت 

مه هب  تخیر  مَسِر ، هشیدنا  هب  هک  مدرب  تسد 

داد سپ  بّکرم  میتشون ، هچره  تمغ  ز 

مه هب  تخیر  ملق  کشا  نم و  هآ  رهوج و 

دشن زاب ، رگد و  میوگن  رعش  متساوخ 

مه هب  تخیر  مسق  میتسکش و  هبوت  ملق 

لزغ نایاپ  عرصم  زا  هک  وت  یفیدر  وچ 

مه هب  تخیر  ما  يرعاش  نم و  رعش  یتفر و 
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( هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  لاس  يارب  ) تاولص

ناعراز هرینم  (/ 8) هینابعش تاولص  هب  یهاگن 

لوبقم ِتعافش  يا  هرطق 

دابدرگ ربارب  رد  نداتسیا  بات  هن  .تسانشآ  اه  ههاریب  اب  هن  دسانـش و  یم  ار  هار  هن  .تسا  ربخاب  شیوخ  زا  وت ، ناوتان  هدنب  نیا  یهلا ،
هب هداهن و  وت  لوسر  تنس  هار  رد  اپ  يراگتسر ، تداعس و  يوزرآ  رد  ییاهر ، تاجن و  دیما  هب  ناطیش ؛ اب  هلباقم  يارای  هن  دراد و  ار 

.تسا هدرک  ادتقا  تربمایپ  شنم 

، تلوسر هب  ادـتقا  رد  هک  نک  ما  يراـی  .دـیآ  راـک  هب  وت  يراـی  هب  ممدـق  ره  دـیآرب و  وت  ددـم  هب  مسفن  ره  .ییوت  همه  مدـیما  یهلا ،
هک ییامنهار  زا  يوریپ  ریسم  رد  میآ و  وت  يوس  هب  راومه ، یهار  رد  ات  نک  يددم  منامن ! ورف  شتّنـس  هب  لمع  رد  میآرد و  زارفارس 

! مراذگ مدق  يداتسرف ، میارب  وت 

.میآ وت  دزن  دیفسور  دننک ، ادن  ار  تمایق  زور  دسر و  ارف  وت  تاقالم  هاگ  هک  مد  نآ  ات  يوشب ، ار  ما  یهایسور  تلوسر ، تعافش  هب 

، دـنا هدز  تشحو  ناساره و  همه ، هک  مد  نآ  رد  ات  زاس ، نم  بیـصن  لوبقم  ِتعافـش  هرطق  تربمایپ ، تمحر  رهم و  يایرد  زا  یهلا ،
دنلبرس و ات  یـشاب ، هدز  نم  رب  تمحر  فطل و  ناشن  یـشاب و  هدیـشک  ضامغا  هدرپ  شهانگ  رب  یـشاب ، دونـشخ  تا  هدنب  نیا  زا  وت 

! موش باریس  وت  هنادواج  تمحر  زا  مریگ و  ياج  ناکین  نابوخ و  يدبا  هاگلزنم  رد  راگتسر ،
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یتاجنروپ یفطصم  / وگب نخس  نم  اب 

، وت هدوشگ  ياه  تسد  رتفد  هب  مالس 

یلامش ياه  نیمزرس  هب  ور  هک 

! دشاپ یم  باتفآ 

وت ياه  سفن  نابرهم  رطع  هب  مالس 

ار هجیدخ  هک  یتقو 

؛ يدرک یم  نامهیم 

، هیآ هب  ناراب ، هب 

میسن هب 

.مالسا هب  مالس  و 

وت بوک  هرقن  ياه  هراومان 

اه لد  هتخوس  هفیحص  رب 

دشخرد یم 

ام ياه  ییادیش  روش و  هب  و 

لسع نشج  رد 

.دشخب یم  هوکش 

یکیرات ناهنپ  يانعم 

: تسوت ياه  ناذا  درون  مه  نشور  يور  زا  لوجخ 

لالب

اه بش  و 
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وا مرگ  ياون  نیلمخم  نحل  دای  اب 

دوش یم  یباتهم  هچ 

! لاس همه  نیا 

اه هنیآ 

دمحم يابیز  مان  زا 

 - وت مان  - 

دنوش یم  وحم 

ییاج و 

قشع کشا  هنیگبآ  زا  لد  روبع  يارب 

مناد یم 

هیلصت همزمز 

وت یعادت  معط  اب 

فاوط زا  يزیچ 

درادن مک 

اه هتشرف  مرگ  هنایشآ  هب  و 

یحو نیمزرس  رد 

.دیاشخب یم  یگدنز 

؛ مالس

باتفآ گنر  ییالط  قمع  زا  هک  یمالس 

اهایرد بهتلم  نایرج  نتم  ات 
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.دهن یمن  یقاب  يا  هلصاف  چیه 

نم ياه  مالس  يانعم 

تسه مه  هسامح 

تسه مه  همانهاش 
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دهد یم  دُحا  ْنیَنُح و  ردب و  يوب 

؛ دراد ریوصت  و 

ریوصت

اهریشمش كاچاکچ 

نوخ دایرف و  زا  يرتسب  رد  هک  یتقو 

.دنوش یم  وشو  تسش 

، تبحم ناج  يا 

! یمارآ يورین  يا 

وت ياه  بل  تباتک  زا 

اه سوریپاپ 

دنوش یم  زبس 

اه هوک  و 

.دنیآ یم  تناصقر ، هاگن  دنمک  میلست 

! وگب نخس  نم  اب 
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مالس حبص و 

یتاجنروپ یفطصم  / زورما نیمه 

زا دیـشروخ  .دـننک  یم  یبات  یب  اه  کشجنگ  .دـنا  هدرک  رادـیب  ار  ناشیاه  گرب  اه و  هخاش  اه ، تخرد  .دـنا  هتـسش  ار  اـه  ناـبایخ 
.دنز یم  دنخبل  مدآ  ملاع و  هب  حبص ، عولط  نامه 

.دنوش یم  رادیب  وت  ياه  مدق  هرطاخ  اب  اه  هداج  .تسا  هتفر  باوخ  هب  هام  شوغآ  رد  بش ،

.نک یبات  یب  مه  وت  اه ، یسلطا  يوب  ندیشون  يارب  .يا  هدش  نشور  يا و  هدروآ  اج  هب  منبش  تعکر  ود 

.نکن گنرد  سپ  دشاب ، وت  زور  نیرتهب  زورما ، نیمه  نتسیز ، يارب  رگا  .راذگب  مدق  ادرف  لپ  رب 

: موش یم  مدق  مه  وت  اب  مه  نم  .شاب  اهورشیپ  زا  یکی  مه  وت  .دوش  یم  رازگرب  وت  تسد  هب  اه  یبوخ  هقباسم 

رهم هب  میهد  مه  تسد  رد  تسد 

دابآ مینک  ار  شیوخ  نهیم 

! ریگب ار  باتفآ  تسد 

وگب یلع  ای  هّللا ؛ مسب  .نک  شک  شیپ  قشع  ادخ ، ِهام  يور  هب  .وش  زیگنا  لد  .نادب  ار  راهب  همه  نیا  ردق  .دوش  یم  رید  هک  نک  رواب 
! وش دنلب  و 

ياهدـیما همه ، همه و  یگنر ، دادـم  زا  رپ  ياه  فیک  يا ، هسردـم  ناکدوک  .تسوت  رظتنم  رهـش ، نیا  هدرکن  تسار  دـق  ياـهراوید 
هدرک باختنا  ار  نامـسآ  هطقن  نیرتالاب  ندیرپ ، يارب  هک  یناگدنرپ  هچ  .نک  هاگن  بوخ  قفا  نآ  هب  .دـنا  نهیم  تفرـشیپ  گنراگنر 

.دنا

نیرت معط  شوـخ  يوـجو  تسج  رد  زوـنه  هـک  ییاـهروبنز  هـچ  ار و  اـه  لـگ  نـیرت  هتفکـشن  يداـش ، يارب  هـک  ییاـه  هـناورپ  هـچ 
.تسوت رظتنم  زورما  .ریگب  ار  باتفآ  تسد  .دنیاهدهش 
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نیدلاردب مظاکدمحم  / تسافص قشع و  زا  رپ  حبص ، هشوپ 

ياه هظحل  نامه  زا  نیمز ، .تسا  ییانشور  ییامیپ  هصرع  لحم  ایند ، .دنارتسگ  یم  وترپ  لاب ، خرف  دیشروخ  .تسا  هدرک  عولط  رهم ،
.دنک یم  هدامآ  شا ، ییالط  ياه  جنگ  ییاریذپ  يارب  ار  طیحم  حبص ، دلوت  نیزاغآ 

.تسا هدیمد  حبص  ياوتحمرپ  رعش  اه ، هرجنپ  رد 

.تسا افص  قشع و  زا  رپ  حبص ، هشوپ 

.رادیب دوش و  یم  هدنز  زیچ  همه  مینز ! یم  قرو  ار  سنا  هرطاخرپ  موبلآ  راگنا  دیآ ، یم  هک  حبص  ره 

، دیشروخ يرادیب  زا  دیوگ ؛ یم  ناگتشرف  رطع  روضح  زا  هاگپ ، هاگتسیا  .تسا  حبص  شمان ، هک  هفقو  یب  شـشخرد  نیا  داب  رادیاپ 
.تسا هتفهن  حبص  رد  هک  يدیما  زا  دریگ ؛ یم  هرهب  حبص  يوپاکت  زا  زیچ  همه  .نامسآ  فقس  رد 

.دیما ياه  غارچ  ریثکت  تسا و  رون  گنهآ  دیدمت  دیآ ، یم  هک  حبص  ره 

، حبص .اه  هحفـص  رب  دنزیرب  فَعَـش  دننک و  حدم  دهاوخ  یم  ناشلد  .دنریگ  یم  هرابود  یتوارط  دنـسر ، یم  حبـص  ِمان  هب  هک  اه  ملق 
.ریگارف تسا  یتواخس 

نیح رد  هک  تسا  دنخبل  هفوکش و  زا  يا  هکسلاک  حبـص ، .یـشچب  ار  ینـشور  معط  يراذگ و  اپ  يا ، هچوک  سپ  ره  رد  تسا  یفاک 
.میهدب رارق  شا  هفطاع  ياه  ناراب  ضرعم  رد  ار  دوخ  ام  هک  تسا  نیا  مهم  .دهد  یم  ناکت  تسد  ایند  يارب  روبع ،

يرـسرس ار  حبـص  یـسک  رگا  .دش  دهاوخ  شندرگ  لابو  یتخاونکی ، درب و  یمن  یگدـنز  زا  ییوب  دـهدن ، لد  حبـص  هب  یـسک  رگا 
.تشاد دهاوخ  ریزگان  یتماقا  تداع ، ِهاگنویش  رد  دریگب ،
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( سدقم عافد  نادیهش  ياپ  هباپ   ) اه قیاقش  اب 

يدابآدوواد هموصعم  / شوپ قیاقش  ياه  تشد 

کلپ ار  ترخآ  زاورپ  اه ، هچایرد  سیخ  رواب  رد  نم ، .دـنک  یم  اوجن  ناتخرد ، شوگ  رد  ار  هسامح  خرـس  تاـعاس  دزو و  یم  داـب 
.مهد یم  لد  شوماخ  ياهرازین  هب  .مناکت  یم 

دنلب ياه  هلق  هب  ات  قشع ، يادص  زا  وگب و  رود  ياه  قفا  نشور  تعسو  زا  میا ، هدنام  نتشیوخ  هلاچم  نینچ  نیا  هک  ام  اب  گرزب ! يا 
.مییآ روش  هب  نانز  فد  ار ، نطو  شوپ  قیاقش  ياه  تشد  توکلم ، دیپس  يایور  رد  میشیدنیب و  ییاهر 

تسوت ینامسآ  نامشچ  نامرواب ،

رب رس  رامش ، یب  ياه  بش  هک  يا  هروطسا  نآ  وت  .دشاپ  یم  دیشروخ  ار  رهـش  ياه  هچوک  هک  تسا  وت  ینامـسآ  نامـشچ  نامرواب ،
.يا هتسیرگ  ار  اه  هژاو  نیرت  هنارعاش  هام ، ياه  هناش 

ار نیمز  ناخرس  هنیـس  تنتفر ، هودنا  تخیر ، كاخ  رب  هک  تنوخ  .دنا  هدرک  هبرجت  رایـسب  ار  تشوپ  هراتـس  هاگن  رظتنم ، ياه  هرجنپ 
نامدای هب  اجه ، هب  اجه  ار  ناراب  ياه  هداج  یناشن  تمان ، دـشک و  یم  سفن  ار  وت  دای  رهـش ، تساه  لاس  اما  یتسین ، .درک  ریگ  نیمز 

ياه ماگ  در  رد  میا ؛ هتفای  وت  رد  ار  نامیاهزور  رادتقا  .دروآ  یم 

.تمواقم

.مینک یم  همزمز  نطو ، نادنزرف  اب  ار  وت  دنلب  مایپ  میا و  هداتسیا  زارفرس 
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میشک یم  سفن  لالقتسا  ياوه  رد  رگا 

اب هک  هاگ  نآ  دـناوت ؛ هسامح  رگ  تیاور  نانیا ، .دنـسیون  یم  هیفچ  دـنناوخ و  یم  كالپ  ار  ناشزور  ره  نطو ، ناگوابون  اما  یتسین ؛
یگداتـسیا ار  ریوک  راد  هنماد  روضح  بش و  هفقو  یب  موجه  یتساخرب و  ندیرد  هب  ار  درگ  هزره  ياهداب  هدـبرع  تیادـص ، ریـشمش 

.يدرک

.دنیوگب مالس  حبص  هب  يدنلبرس ، باتفآ  اب  نهیم ، ياه  هلق  ات  يدنام  وت 

میا هداتسیا  رگا  میشک ، یم  سفن  لالقتـسا  هزیکاپ  ياوه  رد  رگا  .دنکن  هدولآ  یمدرمان ، ياه  ماگ  ار  رهـش  ياه  نابایخ  ات  یتفر ، وت 
ار اه  ینادعمش  نامشچ  يا و  هتسشن  ناماه  لد  ناکلپ  رب  زونه  ینعی  ار ؛ تا  یگرزب  میا  هتفایرد  ینعی  میهد ، یم  همادا  ار  ینـشور  و 

.ینز یم  دنخبل 

! دراب یم  یناراب  هچ  نک ، هاگن 

میدش کح  قشع  ياه  هبیتک  رب  وت ، اب 

.هراتس ياه  هنماد  زا  يدوب ؛ هدمآ  رود  نارازدیشروخ  زا  وت  .مشون  یم  ار  ترشتنم  رون  یباتفآ و  ياه  هرجنپ  رب  میاشگ  یم  مشچ 

ناتخرد هب  نم  دـنا و  هدـید  راـهب  ینابـساپ  هب  ریگفرب ، ياـه  هندرگ  رد  ار  وت  .تسا  هدرک  ینامـسآ  وت  رکفت  یبآ  ار  ناـمیاه  هرطاـخ 
.تسا هدرک  ناشدنمهوکش  تمان ، هک  ییاه  هچوک  هب  دنتشارفارب و  دق  ترِخآ ، ياه  ماگ  سپ  زا  هک  مشیدنا  یم  يدنلب 

یم .میوش  سأی  هایـس  ياه  هنابـش  نابیرگ  ردرـس  یتشاذـگن  دـنک ؛ ناـمگنتلد  یگراوآ ، ياـه  هداـج  یتشاذـگن  هک  میوگ  یم  وت  زا 
.میدش کح  قشع ، خرس  ياه  هبیتک  رب  وت ، اب  هک  تمییاتس ؛

یتمعن اتیزر  / نوخ بتکم 

اه لوا  لثم  یهاگ  میتشگ  یمزاب  دش  یم  هچ 

اه لسلسم  يور  یسک  دز  یم  لگ  هتسد  هرابود 

دمآ یم  رادشه  يا  هیمالعا  ياپ  یهاگ  و 

! اه لعشم  دیزیخرب  غاب ، رد  هدز  خی  منبش  هک 
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کجنران قشع و  اب  دوش  یم  یشاب  هدیمهف  رگا 

اه لوات  ریز  رد  ینک  یناغارچ  ار  نابایخ 

دمآ بالقنا  تفه  هاجنپ و  نمهب  يادص 

اه لمخم  سونایقا  شیوخ  رد  دنک  یم  مطالت 

شتآ زا  يدرم  مرگ  ياه  تبحص  يال  مدینش 

اه لگنج  دنزاس  یمن  کچوک  ازریم  رگید  هک 

یتح اه  هعمج  نوخ  بتکم  سرد  لیطعت  دشن 

! اه لوا  درگاش  اهدرم ! يا  ناتلاح  رب  اشوخ 

یتمعن اتیزر  / نوخ طخ 

تسا دنچ  نابرهم  رای  نآ  هناخ  كالپ 
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تسا دنزرف  مادک  نک  هگن  ایب و  ردپ !

دوب شبیج  هب  هتخوس  یمک  هک  یتیصو 

تسا دنب  ملد  ردپ ! يا  مالس  ضرع  هتشون :

رگید دلوت  کی  رفس و  زا  مدیسر 

تسا دنویپ  لصف  هک  ار  نم  هناد  راکب 

تسین نایامن  هتخوس ، رگد  طخ  دنچ  و 

تسا دنخبل  ياج  هیرگ ؛ نکم  هتشون : سپس 

تفگ یم  نوخ  طخ  دنچ  وا  همان  يور  هب 

تسا دنمرنه  کی  تسد  رثا  ولبات ، هک 

تسود هناخ  ریسم ، نیا  زا  يور  یم  هکنآ  يا 

تسا دنچ  نابرهم  رای  نآ  هناخ  كالپ 

نوتیز مخز 

نیدلاردب مظاکدمحم  / زوریپ ياه  گنس 

.دنسر یم  غولب  هب  زورما  هک  ینارعاش  يارب  هکلب  للم ، نامزاس  ياه  یشوپ  مشچ  يارب  هن  تسا ؛ يزبس  هجوت  تیاه  نوتیز 

.ییاهر دنمناوت  میلقا  ینعی  نیطسلف ، دیمهف ! دیاب  هناد  هناد  ار ، وت  زوریپ  ياه  گنس  .تسا  نیگنس  هفیظو ،

.دهاک یمن  تا  یگرزب  زا  دروخ و  یم  همطل  ناشدوخ  تاملک  هب  دنیوگن ، وت  زا  مه  نارعاش  رگا  جرا ! نایاش  يا 

راک هب  ار  مالسا  زاتمم  ثیدح  ینعی  نیا ، دنمتزع ؛ فیرش و  یتایح  يارب  يراذگ  یم  هیام  ناج  زا  یهد و  یم  همادا  دوخ  راک  هب  وت 
.نتسب

.دنتریغ ِتسرد  هظحل  وت  ياه  گنس  .تسوت  ِیشرع  تعاضب  هک  گنس  یتشم  اب  يراذگ ؛ یم  هیام  ناج  زا 

تسا ییابیکش  وت ، نابز 

یم مینیب و  یم  ار  ریواـصت  نیا  همه  اـم  دـننیچ و  یم  اـم  ياـهزور  نامـشچ  شیپ  ار  تا  ییاـهنت  زا  یـشُِرب  هورگ ، هورگ  اـه ، هناـسر 
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ِنآ زا  رعش ، نیرتراوتسا  .تسا  ییابیکش  وت ، ام و  يا  هرواحم  نابز  مه  زونه  اما  میزوس ،

.دنا هدنام  زبس  اثر ، رد  نانچمه  هک  تسوت  ياه  نوتیز 
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هب اه ، همجه  نیرتدـیدش  یتقو  دـیوگ ، یم  تمالـس  خـیرات ، دروخ و  یمرب  وت  مان  هب  ایفارغج  یتقو  قشع ؛ تاصتخم  تسا  یتسادـق 
.همشچ هوک ، زا  هکنادنچ  دشوج ؛ یم  تراتفر  زا  لالز  یتمواقم  مغ ، غیت  زا  اورپ  یب  دنسر ، یم  هایس  یتبث 

! وت رب  دورد 

! یتسه يراج  ام  یگدنز  رد  هک  فافش  تقیقح  يا  وت  رب  دورد 

ره زا  رتزبسرـس  ار  ندوب  اه ، تخرد  رب  هک  يا  هدـنیاپ  ياه  هیُنب  نآ  تا ؛ یمخز  ياه  نوتیز  اب  ییاـهر ، دـیپس  هویـش  يا  وت  رب  دورد 
.دننز یم  راج  رگید ، رعش 

.تسا یگشیمه  ِییانشور  کی  بش ، فاصم  رد  تیولگ  هک  وت  رب  دورد 

يدمحم سابع  / درک یهاوخ  رداص  ایند  همه  هب  ار  نوتیز  يوب  وت ،

.دننک یم  ناهنپ  هنشت  هشیمه  ياهربا  رد  ار  ناشیاه  کشا  اه ، هراتس  دروخ و  یمورف  ار  شیاه  ضغب  بش ، ره  هام ،

.دسرن ینادرگرس  داب  چیه  شوگ  هب  ناتیاهدایرف  ات  تسا  هدمآ  نییاپ  ردق  نآ  نامسآ ، فقس 

ياوه رتوبک ، زاورپ  يوب  دنوش ، میخض  اهراوید  هک  مه  ردقره  اما  دنشک ؛ یم  راصح  ار  تنارتوبک  نامسآ  ناشلئاح ، راوید  اب  دنراد 
.دیسوب دهاوخ  ار  قاتشم  ياه  هناش 

کشا اب  ار  نوتیز  يوب  وت  اما  دنناخرچب ، اهراوآ  تمـس  هب  ار  ناتیاه  هرجنپ  دننازوسب و  ار  ناتیاه  غاب  دندنبب ، ار  ناتیاه  هداج  راذگب 
 . ...وت هک  مناد  یم  بوخ  .درک  یهاوخ  رداص  ایند  رسارس  هب  قشاع ، ياه  میسن  همه  هناش  رب  تیاه ،

خرس ياه  بیس  رطع 

رطع توریب ، .دـنروآ و  یم  ناغمرا  توریب  هب  ییایرد ، ياه  غرم  زاوآ  اب  ار  هنارتیدـم  يادـص  یـشحو ، ياـه  هنوباـب  يوب  حبـص ، ره 
.دتسرف یم  هزغ  زرم  ات  دچیپ و  یم  میسن  يال  ار  شخرس  ياه  بیس 
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.دناکت یم  وت ، نیطسلف  یمخز  نامسآ  ياه  هناش  رب  ار  بیس  رطع  دیآ و  یمرد  زاورپ  هب  يا  هدنرپ  دوش ، یم  دیهش  هک  یسفن  ره 

! دناوت هدش  شومارف  ياهدنخبل  ندید  رارق  یب  اه ، هنیآ  ردقچ 

.دروخ یم  كاخ  تا  هناخ  ياهراوآ  ریز  دراد  یسارکومد 

تیاه کشا  اهربا ، شاک  يا  درک ؟ یهاوخ  نایناهج  یگدوسآ  نیگنـس  راب  للم ، نامزاس  هدنورپ  مادک  رد  ار  تا  هتـشونن  ياه  همان 
! دنسیونب نیمز  ياه  هناش  رب  ار 

هاگودرا ياه  یگنتلد 

یم وت  هنیـس  اب  حبـص ، ره  دـننک و  یم  هیرگ  وت  ياه  مشچ  اب  اه ، لگنج  زبس  يوسیگ  اـهایرد و  یبآ  نامـشچ  بش ، ره  هک  منیب  یم 
.دنزوس

.دشک یم  دق  يا  هلال  دنز و  یم  هفوکش  یقیاقش  وت ، کشا  هرطق  ره  اب 

هاگودرا رد  ار  تیاه  یگنتلد  وت  اما  دناوت ، ياپ  يادص  هنـشت  همه  يرتشم ، یب  ياه  هزاغم  تولخ و  ياه  نابایخ  اهنت ، ياهور  هدایپ 
دای هب  باتفآ ، .یشک  یم  هآ  سدقملا ، تیب  ياه  نابایخ  اه و  هزاغم  اهور و  هدایپ  اه و  هچوک  دای  هب  ینک و  یم  ضغب  گنتلد ، ياه 

.دنک یم  هیرگ  يدرک ، یم  مالس  نآ  هب  تا  هناخ  هرجنپ  تشپ  زا  هک  ییاهزور 

...تسا کیدزن  هک  يزور 

ادیپ نایرج  يریـش ، هار  ناشکهک  رد  وت ، ياه  تسد  دـش و  دـهاوخ  هدوشگ  هرابود  نامـسآ ، ياه  هزاورد  هک  دـمآ  دـهاوخ  يزور 
.درک دهاوخ 

.دنشاب اه  هدنرپ  همه  يداش  هنییآ  وت ، ياهدنخبل  هک  يزور  دیآ  یم 

ياهدور اب  یگدنز ، هک  يزور  دننک ؛ زاوآ  یعمج  هتسد  ار  نیطسلف  مان  ناهج ، ياه  هشقن  هک  يزور  دیآ  یم 

.تساهادرف همه  زا  رت  کیدزن  زور ، نآ  تسوت ؛ ياه  سفن  زا  راشرس  هک  ییاوه  رد  دننک  ادیپ  نایرج  هنامداش ،
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نامز هچیرد  زا 

يزاریش يدعس  تشادگرزب  زور 

هراشا

هبنش

تشهبیدرا 1386  1

یناثلا 1428 عیبر   3

Apr.2007.21

یناما مثیم  / دهد یم  قشع  يوب  هیدعس » »

.وت ياه  لزغ  منرت  اب  تایبدا ، تسا و  هدنام  هدنز  اه ، جنران  راهب  رطع  اب  زاریش ،

شقن رب  هریچ  رگید و  نرق  تفه  ياه  تسدرود  رب  هریخ  يا ؛ هداتـسیا  تلم  كراپ  ياه  هلپ  رب  .زونه  دهد  یم  قشع  يوب  هیدعـس ،» »
.رعش خیرات  ياهراگن  و 

یم وت ، يامن  ناهج  غاب  اب  اج  همه  رگید  .دنرگیدکی » ياضعا  مدآ  ینب  : » يا هتشون  للم » نامزاس   » هبیتک رب  شیوخ ، دیپس  بّکرم  اب 
وسوس ناتسلگ ،»  » هنایم رد  هک  تا  ینییآ  رهش  تمکح و  غارچ  اب  نامدنسانش ؛

.دنز یم 

یقرو مرب  وت  ناتسلگ  زا 

.تسا يراج  اه  غاب  هچوک  رد  هتخوس و  ياه  لد  تیمیمص  رازاب  هب  تسا  هداد  قنور  تسا ؛ هدنام  هدنز  وت  هناقشاع  مسبت  اب  لزغ ،

ِتلادع مسجت  هک  مرگن  یم  ار  وطسرا  .دنز  یم  دنخبل  تا  هنامیکح  ياهدنپ  اه ، لَثَم  رد  ام ، رهش  رد 
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وت مان  هب  ار  اه  هسردم  اه و  نادیم  هک  تساه  لاس  يا ؛ هدمآ  نابایخ  هب  .تسا  هتفای  وت  رد  ار  شا  هدشمگ 

؛ میا هتخانش 

تنیریش نابز  رب  نیرفآ 

تخادنا ناهج  رد  روش  همه  نیاک 

هدرکن ینازرا  قرـش ، ياه  هزاورد  هب  هک  اه  ناغمرا  هچ  وت ، برغ  تحایـس  .تسا  هدـنام  هدـنز  وت  ياـه  هبرجت  تیاـکح  اـب  تمکح 
! تسا

یب ياـه  مشچ  دوب ، هدـش  در  نآرق » هزاورد   » ریز زا  ترارق ، یب  ياـه  مدـق  .يا  هدروآ  ربکا » هّللا  گـنت   » هب ار  خـیرات  ياـه  هرتـسگ 
هک تمکح  زاوآ  یپ  رد  دوب ؛ ندیود  تا ، یگدنز  هفسلف  دوب ؛ هتفر  هایـس  ياه  نیمزرـس  ات  میکح ، نامقل  يوجو  تسج  هب  تارارق ،

.تسا نانمؤم  هدشمگ 

هتفای قلخ  تمدـخ  رد  ار  تدابع  ایرد ؛ اب  ههجاوم  رد  یبآ  هرطق  زا  ار  عضاوت  يا ، هتفای  ناناگرزاب  دـنمتورث  ياه  هلفاق  رد  ار  تعاـنق 
.اه هقیقد  اه و  مد  ندرمش  تمینغ  رد  ار  یگدنز  يا و 

: دهد یم  شوگ  وت  هب  زونه و  تسا  هتسشن  وناز  ود  تایبدا ،

یقبط لگ  تدیآ ز  راک  هچ  هب 

یقرو ربب  نم  ناتسلگ  زا 

دشاب شش  زور و  جنپ  نیمه  لگ 

دشاب شوخ  هشیمه  ناتسلگ  نیو 

: هاتوک ياه  مایپ 

.تسا یسراپ  لزغ  ربمایپ  يدعس ، - 

.لزغ ینعی  يدعس  يدعس و  ینعی  لزغ  - 

یجیهم هبادوس  / يدعس مالک  رحس 

دنک یم  لقع  تراغ  ایدعس ! قشع ، رکشل 

یلقاع هک  يربن  نظ  نتشیوخ  هب  رگد  وت  ات 
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ناطلس شنیرفآ ، نادواج  هیامرـس  نیا  قشع ، دشک و  یم  کلف  هبرـس  ناگژاو ، تسد  رد  تسد  ینابز ، نیریـش  تحاصف و  هک  اجنآ 
.تسا هداتسیا  يدعس » ، » نخس راگدنوادخ  لزغ ، هلق  يادنلب  رب  تساه ، هظحل  مامت 

نآ هاگ ، دنک و  یمرس  بیکش  یب  ياه  هلان  هدیرب ،» دنویپ  هدرک  افج  رای   » زا هاگ  .دینش  ناوت  یم  اورپ  یب  زونه  ار  وا  ِیقشاع  يادص 
مدآ ینب  داهن  رد  دایرف  ، » شمالک رحِس  زا  هک  دیاتس  یم  ار  قشع  نیشتآ  ياه  همخز  نانچ 
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.دنک یم  زاربا  هولج  رازه  اب  ار  شیوخ  ِنینزان » ناتِسلد  ، » لاجم ره  رد  نابز و  ره  اب  و  دتفوا »

هژاو دـیاب  هک  تسا  یگدادـلد  ِگرب  رازه  باتک  مکحم  ياـه  هیآ  دـیوگ ، یم  هچنآ  ره  قشع ، هار  ِيومدـیپس  نیا  تقیرط ، ریپ  نیا 
: دوب وا  ههبش  یب  ياهزردنا  باکر  رد  اپ  دیاب  .دروآ  نامیا  وا  هب  دناوخ و  هژاو 

تسا گنس  رگم  دوب  رباص  قشاع و  هک  یلد 

تسا گنسرف  رازه  يروبص  هب  ات  قشع  ز 

يدعس ياسر  يادص 

ِراو هنییآ  ِلد  نامه  تسا » رگد  یتسرپ  سفن  رگد و  يزاب  قشع  : » دـهد یم  راهنز  ار  وت  هک  تسا  لزغ  لوسر  هناـنمؤم  يادـص  نیا ،
: دنام یم  راگدیرفآ  عنص  ناریح  درگن ، یم  هچره  رد  هک  يدحوم 

متسم وت  يانمت  زک  متسرپ  تروص  نآ  هن  نم 

دراگن یم  تروص  هکنآ  تس ؟ هدرب  هک  یناد  نم  شوه 

، نیمز لها  همه  شوگ  هب  وا ، ياسر  يادـص  .دنـسانش  یم  برغ ، اـت  قرـش  زا  كاـخ ، یلاـها  همه  رد  ار  يدعـس  هدـید  اـیند  مـالک 
«، درابب يا  هنشت  رب  نابایب  رد  هک  يربا   » نانوچ دیارـس ، یم  ار  لد » یب  ناقـشاع  بش   » دوش و یم  لزغ  هک  اجنآ  شـسَفَن ، .تسانـشآ 

ینب ِشنیرفآ  تدحو  شهاوخ ، ْتلادع  يادص  هک  اجنآ  دنََرب ؛ زا  ار  يدعـس  نیمز ، نامدرم  مامت  .تسا  شخب  یگدـنز  زاون و  حور 
(1) .دنز یم  دایرف  ناهج ، لدع  ترامع  ناتسآ  رب  ار  مدآ 

هیفاق لزغت و  ریما 

هدروآ اـجک  زا  ار  رنه  قوذ و  همه  نیا  ياـیمیک  رویغ ، ناریا  نیا  تکوش ، قشع و  بدا و  راـید  نیا  دنلبرـس ، ياـیفارغج  نیا  ِكاـخ 
؟ دزاغآ یم  ییارس  همغن  دیور و  یم  شبدا  ناراسخاش  رب  يا  هزاوآ  دنلب  ِناتسدرازه  نینچ  هک  تسا 

ياه بش  قشع و  يازفا  حور  ثیدح  اج  همه  داد و  ریس  كاخ ، نیا  ياهزرم  مامت  هب  زاریش ، زا  ار  شیوخ  رکـش » ناوراک  ، » يدعس
ناریا كاخ  دـنزرف  هیفاـق ، لزغت و  ریما  نیا  .دـناسر  ناـیملاع  شوگ  هب  شیوگ  یـسراپ  ملق  اـب  ار  شیوخ   (2) نارجه ندرمش  هراتس 

.دشخرد یم  ناریا  كاخ  نیبج  رب  دبا ، ات  هک  يراختفا  سیدنت  تسا ؛ نیمز 

ص:20

.تسا هدش  هتشون  للم  نامزاس  رد  رس  رب  هک  دنرهوگ » کی  شنیرفآ ز  رد  هک  دنرگیدکی /  ياضعا  مدآ  ینب  - . 1
درامشب هراتس  يدعس  وچ  هک  یسک  رگم  تفگ  دناد  زاب  هک  نارجه  بش  تیاکح  - . 2
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دشن لثم  يدنر  يزاب و  كاپ  هب  يدعس 

يا هنیدم  ره  رد  هک  هنیدم  نیا  رد  اهنت 

هدش نانچ  ملاع  همه  رد  بآ  وچ  شرعش 

يا هنیفس  ناسارخ  هب  دور  یم  سراپ  زک 

يریدن هیقر  / ناتسوب ناتسلگ و  اب 

نوخ هک  اهزور  نآ  دـش ، یم  ماع  لتق  رازاب ، هچوک و  رد  تیناسنا ، تخوس و  یم  لوغم  شتآ  رد  گـنهرف ، ندـمت و  هک  ناـمز  نآ 
رود ياه  نیمزرـس  هب  ار  شا  ییاهنت  ینادرگرـس و  تشاد ، غارـس  دوخ  رد  یقمر  هک  سک  ره  دوب و  يراج  هلجد  رد  دادـغب ، هفیلخ 
مدـق هک  دـنیرفایب  یناتـسوب  ناتـسلگ و  اه ، هناخباتک  رتسکاخ  رب  ندرک  يراوگوس  ياج  هب  ات  تفرگ ، تسد  هب  ملق  يدعـس  درب ، یم 

.دنادرگزاب هتسخ  ياه  ناج  هب  ار  شمارآ  اهنآ ، رد  ندز 

دوب مدرم  ياهدرد  بیبط  يدعس ،

رد ییارگ ، عقاو  دـش و  هارمه  لدـتعم ، ینافرع  اب  دیـشوج و  شیاـه  لزغ  زا  قشع ، .تخیر  هدیـصق  رد  ار  قیقحت  هظعوم و  يدـعس ،
هرگنک هک  تخاـس  يرهـش  ناـمرآ  ناتـسوب ، رد  داد و  ناـشن  تسه ، هک  هنوـگ  نآ  ار  اـیند  ناتـسلگ ، رد  .دیـسر  جوا  هب  شا  يوـنثم 
لعشم هک  ییاه  هعلق  دهد ؛ یم  هانپ  ار  ناگدنام  هار  رد  مه  زونه  هک  نما  ياه  هعلق  اب  ناتسوب ؛ .دوب  ادیپ  لوغم  نافوت  سپ  زا  شیاه ،

یحور و تردـق  اب  هک  یـسک  درب ، یم  تقلخ  ییاغ  فدـه  يوس  هب  ار  دارفا  هک  يریپ  اـب  تسا ؛ نشور  اـهنآ  رد  تفرعم  تلیـضف و 
دوصقم لزنمرـس  هب  ار  تیادـه  جاتحم  رامیب و  ياـیند  اـت  تسا  هتخیمآ  مهرد  ار  قـالخا  تمکح و  هفـسلف و  دوخ ، ینـالقع  يورین 

.دناسرب

ترارح اب  ار  دوکر  يامرـس  دـهاکب و  مدرم  درد  زا  یمک  شیاه ، هناقـشاع  ات  تسا  هدیـشوک  راگزور ، زا  هوکِـش  ياـج  هب  يدـعس ،
.درک اوادم  فرگش ، يا  هنوگ  هب  ار  رشب  گرزب  ياهدرد  هک  تسا  دنمرنه  یفوسلیف  يدعس ، .دناشنب  ورف  قشع ،
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نایرقاب دیمح  / تسود ِنخس 

قفا نابرهم ، يدیشروخ  نوچ  هک  تسا  تسود  نخس  نامه  وت ، راعشا  و  تسا » رت  شوخ  تسود  نخس  میرذگب ، هچره  زا  ! » يدعس
.دنک یم  قشع  رون  زا  زیربل  ار  نآ  دزاون و  یم  ار  اه  ناج 

! تسا هدیوارت  یبان  ياهرعش  هچ  تساسحا ، ماج  زا 

.دننک یم  دیص  ار  تقیقح  ياهدیراورم  نآ ، قامعا  رد  دَرِخ ، ناصاوغ  هک  تسا  تفرعم  نارک  یب  يایرد  وت ، ياهرعش  هژاو  هژاو 

.تسشن اشامت  هب  ار  تقیقح  رون  ناوت  یم  تا ، هناقشاع  ياه  لزغ  یلالز  رد  هنافراع و  راعشا  هنییآ  رد 

هدرک شیوخ  دوجو  زا  تسم  ار  یتـسه  هدرک و  رپ  ار  راـگزور  ياـه  غاـب  هچوک  تناتـسلگ ، ياـه  لـگ  رطع  تسا ، زونه  هک  زوـنه 
.تسا

.تسا یباداش  توارط و  ایند  کی  وت ، ناتسوب 

.تسا تقیقح  رون و  هناخ  یلجت  وت ، راثآ 

.تسا هدناسر  میظع  یتورث  هب  ار  ام  هک  یسراپ  بدا  هنیجنگ  رد  نایاپ  یب  تسا  یجنگ  وت ، نیشن  لد  ياه  تیاکح 

دنیب ربلد  هک  تسا  نآ  هدیاف  ار  هدید 

ار ییانیب  هدیاف  دوب  هچ  دنیبن  رو 

.دنام دهاوخ  هنادواج  اه  لد  رد  هشیمه  يارب  تقیقح  يدورس و  ار  تقیقح  هاگ ، نآ  دش ؛ انیب  تیاه  مشچ  يدید و  ار  ربلد  وت ، و 
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يرهپس بارهس  تشذگرد 

نایلیلخ يدهم  / تخاس ون  رعش  گنر ، هملک و  زا  يراب  هلوک  اب 

: دورس یم  نینچ  هک  دوب  يدیماان  سأی و  زا  ُرپ  شیاه  هیناث  ردقچ  و 

ییاهنت نیا  رد  تسا  یهاگرید  »

تسا بل  حرط  رد  یشوماخ ، ِگنر 

دَناوخ یم  ارم  رود ، زا  یگناب 

(1) «. تسا بش  ِریق  رد  میاهاپ  کیل 

: دیسر ییانشور  هب  دیمد و  قشع  رهپس  رد  باتفآ ، نانچ  ماجرف ، رد  ات  ...تفر  تفر و  ردق  نآ  و 

حبص هژاو  لخاد  »

(2)« دش دهاوخ  حبص 

.دز دنویپ  هرواحم » نابز   » هب ار  ون » رعش   » دمآ و گنر »  » و هملک »  » زا يراب  هلوک  اب  بارهس ،

زا يرآ ، .تسا  شـشوک  تعنـص و  زا  رتشیب  وا ، رد  شـشوج  هک  نانچ  دوب ؛ شا  ینابز  ياه  تیـساسح  زا  رترب  شا ، هنارعاـش  ِشنیب 
رایـسب ناشاه  هدورـس  هب  داهن و  ریثأت  نارعاش  زا  یناوارف  رب  هک  تفگ ، اه  فرح  رایـسب  اما  تفریذپ ، اهریثأت  ...و  ناوخا  امین ، انالوم ،

! داد  (3)« ماو »

ص:23

«. باتک تشه   » زا رعش  نیتسخن  بش » ریق  رد  - . » 1
«. هاگن ام  چیه ، ام   » هعومجم زا  باتک ؛» تشه   » زا رعش  نیسپاو  روضح » اهتنا  ات  - . » 2

.دنریگ یمماهلا  رایسب  وا  زا  نارعاش  دراد و  یناوریپ  هزورما  بارهس ، ِکبَس  تسا ! هنارعاش  ياه  ماو  دوصقم ، - . 3
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دنگوس اشامت  هب 

: نآرق ِيدیحوت  ياه  لالدتسا  روآدای  شا ، هداس  ياه  لالدتسا  دوب و  نابرهم  یمیمص و  بیجن ، بارهس ،

دنناد یمن  مُدرَم  ارچ  »

«. تسین یقافتا  ندال ، هک 

: تفگ یم  زاب  و 

گرم زا  میسرتن  «و 

(1) «. تسین رتوبک  نایاپ  گرم ،

: تسا نآرق  ياهدنگوس  روآدای  شمان  نوچمه  هک  اشامت ؛» هروس   » ات اهایرد ، تشپ  رهش  هب  تفر  ناوت  یم  وا ، رعش  اب  و 

دنگوس اشامت  هب  »

مالک زاغآ  هب  و 

«. ...نهذ رد  رتوبک ، زاورپ  هب  و 

: دوش یم  کیدزن  نآرق ، نایب  عون  هب  اراکشآ  و 

دندید یلوسر  هوک ، ره  ِرس  »

(2) «. دندروآ شود  هب  راکنا  ِربا 

«: بآ ياپ  يادص   » زا بارهس  دنتفگ و  یم  بارس »  » زا نارگید 

تس یکیدزن  نیا  رد  هک  ییادخ  «و 

(3) «. دنلب ِجاک  نآ  ياپ  اهوب ، بش  نیا  ِيال 

؟ تساجک تسود  هناخ 

: بارحم هب  دََرب ؛ یم  هبعک  هب  ار  ام  بآ ، هنییآ و  اب  ادص  مه  بارهس ،

.رهش هب  رهش  دور  یم  غاب ؛ هب  غاب  دور  یم  میسن ، لثم  ما  « هبعک - »
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.57 توبکنع : تْوَملا » ُهَِقئاذ  سْفَن  ُّلُک  - . » 1
.تسا نآرق  زا  بارهس  يریذپریثأت  ِجوا  هطقن  اشامت ، هروس  - . 2

16 ق : .دیَرَولا » ِْلبَح  ْنِم  ِْهَیِلا  ُبَْرقَا  ُنَْحن  - . » 3
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دمآ دهاوخ  يزور  بارهس ، و 

: تفگ دهاوخ  ام  هب  و 

نک تمه  يدید ، ار  ادخ  غاب ، ِشپت  رد  رگا  وت  »

«. تسا بآ  یب  ناشضوح  اه ، یهام  وگب : و 

: تفگ دهاوخ  ام  هب  وا 

«. تساجک تسود  هناخ  »

يدابآدوواد هموصعم  تشگ /  یم  تقیقح  زاوآ  ِیپ 

(1) تشگ یم  تقیقح  زاوآ  ِیپ 

يدابآدوواد هموصعم 

(2) «. تشاد تبسن  زاب  ياه  قفا  مامت  اب  و  دیمهف /  یم  بوخ  هچ  ار  نیمز  بآ و  نحل  و  دوب /  زورما  یلاها  زا  و  دوب /  گرزب  »

دوب و هتسش  ار  شنامشچ  .دوب  هدرک  سح  لولـس ، هب  لولـس  ار ، رعـش  یباتفآ  هحـشر  شناج ، هدمآ و  تفرعم  نشور  ياه  هچیرد  زا 
.دید یم  رگید  روج 

.تسشن یم  رارکت  هب  ار  نافرع  یبآ  قاتا  شیاه ، سفن  دوب و  شنیرفآ  يوگم  زار  شلد ،

.دمآ یم  ینابرهم  زاب  ياه  قفا  يوسارف  زا 

ار شا  ییاهنت  كزان  ینیچ  اه ، هژاو  .تفر  یم  ناتسچیه  يوجو  تسج  هب  هرامه ، ياهداب  رفس  مه  دینـش و  یم  ار  بآ  ياپ  يادص 
.تشگ یم  تقیقح  راوآ  یپ  نرق ، رفولین و  لگ  نایم  دوب و  هتسیز  ناتخرد ، يابیکش  حور  رد  وا  .دنتخانش  یم 

یتسویپ یسامح  ناتخرد  هب 

.دورس یم  دیشروخ  تشون و  یم  قشع  هک  یناتشگنا  اب  يدش ؛ هداز  رصانع ، ضبن  ریسم  رد  وت  بارهس !

ار یگدنز  خرس  بیس  يدش و  یم  هدرزآ  اه  هلصاف  زا  .دروخب » رب  نیمز  نوناق  هب   » هک يدرک  یمن  يراک  ییاهنت ، رد  هک  دوب  تدای 
.يدرک یم  تمسق  نیمز ، نارفاسم  اب 
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.بارهس دوخ  راعشا  زا  ماهلا  اب  - . 1
.يرهپس بارهس  دوخ  زا  - . 2
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يدیشیدنا یم  تیناسنا  هب  تا ، هنارعاش  ياه  هظحل  سیخ  وت  .یتفر  یم  ناراب  ریز  یتسب و  یم  ار  اهرتچ  شیور ، ییانشور و  قاتـشم 
.یتسویپ یسامح  ناتخرد  هب  یتشادرب و  ار  تنادمچ  هک  دوب  نینچ  نیا  و 

ناتخرد هک  مورب  یتمس  هب  و  مرادرب /  دراد /  اج  نم  ییاهنت  نهاریپ  هزادنا  هب  هک  ار  ینادمچ  بشما  دیاب  »

(1) «. تسادیپ یسامح 

دوب هدوشگ  تقیقح  هب  ور  ار  شلد  ياه  هرجنپ 

.دوب هتفگ  ورس  هتسدلگرس  داب ، ار  شناذا  هک  دناوخ ، یم  یتقو  ار  شزامن  و  ... 

.تکرح شچیپ و  رد  اه ، یبآ  يوس  هب  شناج ، رفولین  دوب و  اه  هلچلچ  رَپ  زاوآ  ُرپ  ششلاب ،

هب ار  شدوجو  رحس ، یکیدزن  رد  شنامیا ، دوب و  هتفایرد  ار  ناراب  باتفآ و  یگناگی  .دوب  هدینـش  داب  رد  ار  ریطاسا  ناغرم  رپ  يادص 
تقیقح هب  ور  ار  شلد  ياـه  هرجنپ  اـهایرد ، تشپ  يرهـش  رد  و  دوب ، هدرک  وخ  رجاـهم  ناـغرم  بیرغ  سح  اـب  .دـناوخ  یم  اـهرود 

.دوب هدوشگ 

یغاب هچوک  رد  ار  اهرادـیپس  زبس  نهذ  تسود ، هناخ  يوجو  تسج  رد  دـید و  یم  یتفرعم  هخاش  رهـش ، هلاس  هد  كدوک  ره  تسد 
.دوب هتسشن  رمث  هب  دوب  ادخ  باوخ  زا  رتزبس  هک 

هاتوک ياه  مایپ 

.میونش یم  ار  بآ  ياپ  يادص  مینز و  یم  مدق  ار  نافرع  یبآ  غاب  هچوک  اهرفولین ، اه و  یبآ  رعاش  دای  اب  - 

نابرهم اهرادیپس  اب  درک ، یمن  لگ  ار  بآ  یلد ، هودنا  نتـسش  هشیدنا  رد  هک  وا  ار ؛ خرـس  لگ  بآ و  رعاش  دای  میراد  یم  گرزب  - 
.دورس یم  یگدنز  زا  دوب و 

يداب تهزن  / شاقن ِرعاش 

ياـپزیرگ گـنر  رطع و  .درک  یم  ترجه  اـه  هنییآ  موصعم  هداـس و  ياـه  باوخ  هب  هنهرباـپ ، هک  دوب  يدرگ  هرود  رعاـش  بارهس ،
.تخیرگ یم  هرمزور ، تاداع  راصح  رد  ندش  ینادنز  زا  شیاهرعش ،

ص:26
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رب يروط  دیـشک و  یمرپ  تایبدا  رود  ياه  ناتـسبش  ات  شیاـه  همغن  هک  تخاون  یم  تاـملک  زاـس  رب  يروط  اـم ، هشیپ  شاـقن  رعاـش 
.درک یم  یعادت  ار  نیتسخن  ناسنا  یلزا  تارطاخ  شیاه ، هراگن  هک  دز  یم  شقن  یتسه  هحفص 

رد یناریا ، بان  حور  يراـمعم و  شقنرپ  ياـه  هراوید  صولخ  يودـب ، ياـه  میلقا  قیمع  یگداـس  سدـقم ، ياـه  تاـنق  بآ  همزمز 
.دز یم  جوم  شتاملک  هرهوج 

هب تشگزاب  يانمت  رد  هراومه  دنمان ، یم  شترهش  هک  يا  همخد  گنتلد  ياهراوید  بوچراچ  رد  بارهس ، مارآان  ییاتـسور و  حور 
.درک یم  وزرآ  شیاهرعش  رد  هک  دوب  يدازآ  رکب و  تعیبط 

ییانشور هب  رفس 

زا نارتخا » یقیـسوم   » هب تسا » رتزبس  ادـخ  باوخ  زا  هک  یغاب  هچوک   » رد يودـب » ياـهزوریرپ   » ناـسنا نوچ  تساوخ  یم  بارهس ،
.دهد ارف  شوگ  اه » هنیلافس   » نورد

ییانشور غولب  هب  دنک و  رفس  هتخانشان  ياهاج  هب  ات  دنارپب  یگشیمه  ياهرارکت  ماب  زا  ار  هشیدنا  زومآ  تسد  رتوبک  تساوخ  یم  وا 
.دبای تسد 

نآ هب  ندیـسر  يارب  .تفای  یمن  رارق  مارآ و  شهاـگداز  ییانـشآ  بآ  كاـخ و  رد  زج  شحور ، هک  دوب  يا  هدـید  ناـهج  بارهس ،
نایم  » ات دیدزد » ار  یگدنز   » و تسـشن » دنک و  ار  اه  هویگ  یبآ ، بل  ، » دز یم  رپرپ  طایح » ياه  لگ  يال   » هک کیدزن » يراگتـسر  »
رادیب ار  نانامرهق  قشع ، هشیب  رد  هک  تسین  یـسک  چـیه  نآ  رد  هک  بیرغ  كاخ  نیا  زا   » دـش رود  دـعب  و  دـنک » تمـسق  رادـید  ود 

«. دنک

تفر ادخ  ِتقَو  ْرس  هب  وا 

«. دراد اج  نم  ییاهنت  هزادنا  هب  هک  ینادمچ   » اب دنیاشوخ » ياه  هراشا  رد  دوش  رود   » و ددرگب » باتفآ  رد  يردق  تفر   » بارهس

«. بآ یهاگآ  يور  دنلب ، جاک  نآ  ياپ  اهوب ، بش  يال  ، » اه یکیدزن  نیمه  رد  ییادخ  .تفر » ادخ  تقو  رس  هب  وا  »

درخ و بآ و  ثراو  نارعاش   » هک دورس  ار  شا  هنادواج  تیصو  هیاسمه  غاب  نشور  غارچ  ریز  دوب » رپ  هدنرپ  دورس  زا  شتسد   » هک وا 
«. دنا ینشور 
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رپ زاوآ   » زا ُرپ  یـشلاب  رب  میدـنام » اهنت  ردـقچ  بیـس  کی  ندروخ  يارب  اهرد ، ظفلت  یناشیرپ  نایم  ام   » دـشیدنیب هکنآ  یب  وا  نونکا 
«. باوخ لپ  يور  منبش ، شراب  ریز  ، » تسا هتفخ  اه » هلچلچ 

.دراد یمرب  كرت  تخرد  زا  یبیس  نداتفا  ورف  اب  وا ، ییاهنت » كزان  ینیچ   » راب ره  هک  يروط 

نیدلاردب مظاکدمحم  / بارهس بآ ، نوچ  لالز 

.تسا هدرک  رارقرب  طابترا  ایرد  اـب  تسا و  هدـش  کـیدزن  بارهـس  ياهرعـش  هب  تسا ، راشرـس  یلدـکی  نشور  تاـعاس  زا  هک  یبش 
یم وت  يارب  ار  زیچ  همه  شدوخ  بارهس ، هن ؛ اما  .ینک  زاب  ار  لد  هرفـس  دوخ ، تکاس  ِموب  رانک  یهاوخ  یم  یبش ، نینچ  رد  ًالومعم 

ار گُنت  روش ، قشع و  ِیگنشت  هب  هک  هچقات  ِياه  یهام  هب  ینک  هاگن  یشاب و  یبوخ  هدنونش  دیاب  طقف  دیارـس  یم  ار  تنورد  دیوگ ؛
.دننز یم  رود 

، شیاهرعـش زا  یلـالز  جوم و  .دوش  یم  هتـسب  نیذآ  بارهـس  ِینیریـش  يور  هبور  اـیرد ، زا  یحرط  یتـقو  فیطل ؛ يوش و  یم  لـالز 
.دراذگ یم  اج  هب  يراگدای 

بارهس یبآ  قاتا  رد  یقیاقد 

يادـص .میا  هدـش  يراـهب  ردـقچ  میناـمب ، راـهب  اـب  میهاوخ  یم  ردـقچ  هکنیا  .تسا  نشور  بارهـس  رعـش  رد  اـهزیچ ، همه  فیلکت 
.دناوخ یم  ار  وت  شیپ  زا  رت  هزات  هشیمه  دروخ ؛ یمن  كاخ  هاگ  چیه  بارهس ،

هب ار  اـم  شناوج ، ياـه  قشم  زا  یقاروا  .دـنا  هدـیچ  شزیم  يور  یناـبرهم  تفوطع و  ینیب  یم  يوش ، یم  شا  یبآ  قاـتا  دراو  یتقو 
رد بارهـس ، تسد  رد  تسد  .میونـش  یم  شیاـه  هتـشون  تسد  نتم  زا  ار  تـخرد  ياـه  سَفَن  .درب  یم  هراتـس  فرب و  زا  ینیمزرس 

.میزاس یم  ار  اه  هظحل  نیرترمثرپ  مینک و  یم  جّرفت  وا ، باتک  تشه 
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يال هبال  رورـس ، رپ  یقیـسوم  تخرد و  زا  يزبس  تّذـل  اب  دـنراد ؛ راقنم  هب  يراهب ، ياـه  هژاو  هک  ییآ  یم  ون  یناگدـنرپ  اـب  هشیمه 
رعاش قافتا ، ِرس  زا  هاگ  چیه  وت  .ون  ِهاگن  ییوگ و  یم  رعش  زا  كاپ ، ِكاپ  يزیر و  یم  رود  ار  تخاونکی  ياه  هثداح  .شیاه  هخاش 

.تخاس هشیمه  يارب  يرعاش  وت  زا  تندید ، رگید  روج  .يا  هدوبن 

ناسکی یهد ؛ یم  هیده  ام  هب  ار  بآ  ياپ  يادص  وت  .تباتک و  تشه  دیشروخ  هبور  مییاشگ  یم  ار  ناماه  لد  اه  هرجنپ  کنیا ، ام  و 
.تسا يا  هدنخرف  ِدوبدای  اه ، توافت  راگزور  رد  وت  يرگن 

یتمعن اتیزر  / فراع رعاش  بارهس ؛

.تسا هتسشن  اه  بلق  میمص  رد  نیمز و  ناریا  رعش  هظفاح  رد  هک  تسا  یهاگرید  یناشاک ، کلسم  فراع  رعاش  يرهپس ، بارهس 

ریسم رد  ار  دوخ  رعش ، جوا  هب  ندیـسر  يارب  دنیب و  یم  رتهب  ار  تعیبط  هدرک ، رارقرب  یطابترا  دنوادخ  دوخ و  نایم  شراعـشا ، رد  وا 
.دهد یم  رارق  نافرع 

.دنک یم  کیدزن  نافرع ، یلاع  هلحرم  هب  ار  ناسنا  يرهپس ، رعش  رد  دوهش  فشک و 

هناخ يوس  هب  یناحور  رفـس  کی  حرـش  هک  تسا  یناشن »  » ِرعـش دروآ ، يرهپـس  رعـش  رد  نافرع ، يارب  ناوت  یم  هک  يدهاش  نیرتهب 
رون هنال  زا  دهاوخ  یم  راک ، هزات  ِکلاس  کی  یناشن ، رعش  رد  .درک  ریبعت  یلزا  بوبحم  هاگیاج  هب  ار  اجنآ  ناوت  یم  تسا و  تسود 

.دنک یم  فیصوت  رون  هنال  ياه  هجوج  مسا  هب  ار  نآ  رعاش ، درادرب و  يزیچ  تسا ،) یلاعت  قح  تاّیلجت  هک  )

.تسا ینافرع  میهافم  مسجت  يرهپس ، راعشا  رد  یبآ  گنر 

.تسا بآ  بل  رب  شا  هبعک  همشچ و  شزامناج  تسا ؛ هچغاب  ینشور  وا  دوسالارجح 

، لاح همه  رد  ات  دشاب  ناسنا  بلق  رد  تدابع ، بابـسا  ریوصت و  هشیدنا و  یتسیاب  دوبعم ، اب  طابترا  يرارقرب  يارب  دیوگ  یم  بارهس 
یعقاو بوبحم  درگن ، یم  وس  ره  هب  دشاب و  هتشاد  بلق  روضح 
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هب اهنیا  همه  مدـیچ » یم  شناد  یب  توت  مدروخ ، یم  هفـسلف  یب  بآ  باوخ ، رد  مدـیوج  یم  زور  نآ  ار  ادـخ  لاـک  هویم   » .دـنیبب ار 
.دوب هدش  هاگآ  بارهس ، دراد و  هراشا  یگدنز  روما  زا  يا  هراپ  رد  ناسنا  یهاگآان 

رکتبم يرعاش 

شرعش هتخانش و  یبوخ  هب  ار  شیوخ  موب  زرم و  گنهرف  ناینیشیپ ، ياه  تنس  رب  هیکت  اب  هک  تسا  نیا  بارهس  رعش  ِيراگدنام  زمر 
.دراد مدرم  يداقتعا  ياهرواب  رد  هشیر 

.دیزگرب دوخ ، نارصع  مه  نایم  رد  ار  يدیدج  نابز  هنارکتبم ، دیسر و  ناهج  لصا  هب  دوخ ، تواکذ  اب  هک  تسا  يرعاش  وا 

يا هدش  مگ  لابند  هب  یتسه  ناهج  رد  نادرگرس ، دوخ ، نایاپ  یب  يالقت  رد  هک  ار  یمدآ  هنشت  دوجو  بارهس ،

.تسوا قّالخ  رکب و  رکفت  هدییاز  هک  دنک  یم  ییامنهار  یتمس  هب  ددرگ ، یم 

! داب یمارگ  هراومه  شدای  داش و  شحور 

يریدن هیقر  / يا هتشون  باتک » تشه   » رد ار  ترهش  نامرآ 

یم ناروف  هک  یـساسحا  لثم  .دراد  اج  تا  ییاهنت  نهاریپ  هزادنا  هب  هک  ینادـمچ  اب  يوش ؛ تفرعم  هداج  راپـسهر  ات  یتفا ، یم  هار  هب 
هدرپ هب  ار  تهاگن  یحیـسم ، كاپ  ناـبهار  هار ، رد  .تسادـیپ  یـسامح  ناـتخرد  هک  تسا  ییاـج  تدـصقم ، .یتفا  یم  هار  هب  دـنک ،

.ینک یم  رورم  ار  ناهج  ياه  همانزور  هاگ ، یناوخ و  یم  هعماج  باتک  دنلب ، دنلب  وت  دناشک و  یم  یبن  يایمرا 

.بآ لگ ، نم ، ینشور ، ینک : یم  رورم 

رد يراذگ ؛ یم  مه  رب  کلپ  .درچب  ار  تا  یگتسخ  فلع  دیایب و  ینشور  هرب  ات  ینام  یم  رظتنم  .يدنب  یم  کلپ  ناهج ، یکیرات  رب 
.ینیب یم  قشع  ادوب و  باوخ  تاروت ، زا  يرتسب  رد  يریگ و  یم  مارآ  لیجنا ، زا  یشلاب  رب  يا ، هدرک  نت  هب  ار  اتسور  هک  یلاح 
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هک ینیب  یم  باوـخ  ار  يرهـش  ناـمرآ  ًاـقیقد  .ییوـش  یم  ور  تسد و  بیـس ، کـی  ترارح  رد  وـت  هدـش و  حبـص  ینیب  یم  باوـخ 
ره تسد  هـب  یناوـت  یم  ینک ، هدارا  تـقو  ره  ینآ و  راددـیلک  وـت  هـک  يرهـش  يا ؛ هدرک  رـشتنم  باـتک » تـشه   » رد ار  شیاـهاضف 

.یناسرب لماکت  هب  ار  وا  یهدب و  تفرعم  هخاش  رهش ، هلاس  هد  كدوک 

؛ تا ییاهنت  كزان  ینیچ  درادرب  كرت  هکنآ  یب  دننک ؛ تریـسفت  دنناوخب و  ار  وت  مدرم ، دوشن و  لگ  بآ  یهدـب  روتـسد  یناوت  یم 
.یبارهس وت  یشنیرفآ ، روشرپ  همغن  وت  یتسین ؛ ینادنز  كواکچ  زاوآ  وت  هک  ارچ 

نایرقاب دیمح  / زبس مجح 

.دینش ناوت  یم  ار  بآ » ياپ  يادص  ، » تیاهرعش يرابیوج  گنهآ  زا  .دش  افوکش  ناوت  یم  تیاهرعش ، زبس » مجح   » رد بارهس !

یگزات يزبس و  ناوت  یم  تیاهرعش ، هنییآ  رد  .درذگ  یم  مساسحا  ياه  هچوک  زا  یمیسن ، نوچ  وت  ياهرعش 

.تسشن اشامت  هب  ار 

، يرون یپ  دـیاش ، یباوخ  یپ  ، » مدرگ یم  يزیچ  یپ  تیاهرعـش ، يداـبآ  رد  نم  دـیآ ! یم  یفلع  يوـب  هچ  تیاهرعـش ، هناتـسلگ  رد 
«. يدنخبل یگیر ،

«. تسا یبآ  تقادص  ياهرپ  هزادنا  هب  قشع ، نآ  رد  تسا و  رتزبس  ادخ  باوخ  زا  هک  تسا  یغاب  هچوک   » وت ياهرعش 

«. تسا زاب  یلجت  هب  ور  اه  هرجنپ  نآ  رد  هک   » تسا ساسحا  تعسو  هب  يرهش  وت  ياهرعش 

.دید ار  بآ » لگ ، نم ، ینشور ، اه ، یهام  شدرگ   » ناوت یم  تیاهرعش  هچضوح  رد 

«. تسین يداب  تسین ، يربا   » تیاهرعش ياوه  رد 

.تسا یباتهم  نشور و  یباتفآ ، یبآ و  هشیمه  تیاهرعش  نامسآ 
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رون هشیب 

.دنز یم  جوم  تقیقح  تیاهرعش ، رد  .قشع  دراد  نایرج  فیط ، دراد  نایرج  رون ، دراد  نایرج  تیاهرعش ، رد  بارهس !

.یسر یم  تقیقح  هب  نآ  زا  هک  رون » هشیب  کی  لثم   » تسا يزیچ  وت ، لد  رد 

.يدید ار  ادخ  غاب ،» شپت   » رد يدید ؛ رگید  روج  ار  ایند  یتسش ، ار  تیاه  مشچ 

يرهـش هب  .ایرد  هب  هن  یتسب ، لد  اه  یبآ  هب  هن  .يدـش  رود  بیرغ » كاخ   » نیا زا  يدرک ، ادـیپ  ار  تسود » هناخ  ، » تلالز هشیدـنا  اب 
، دوب ادـیپ  قشع   » نآ رد  هک  يدرک  رفـس  يرهـش  هب  تسا » یتفرعم  هخاش  رهـش ، هلاـس  هد  كدوک  ره  تسد   » نآ رد  هک  يدرک  رفس 

«. دوب ادیپ  جوم 

«. ار وت  ياه  مدق  رود  زا  دنز  یم  ادص  هداج   » .دناوخ یم  ار  وت  ناهج » غرم  نیرترود  نک ، شوگ  ! » بارهس

.ادخ هب  يدیسر  ات  الاب » بهذم  هلپ   » زا یتفر  انغتسا ،» کنخ  ياوه  ات  رون ، هچوک  هت  ات   » یتفر وت  و  ... 

«. يریگ یم  اه  هرجنپ  شپت  اب  وضو  وت  وت /  هداجس  تشد  رون /  ترهم  همشچ /  تزامناج  خرس /  لگ  کی  تا  هلبق  یناملسم ، وت  »

.رون همشچ  کی  شیپ  دنلب ، مارآ  یبآ  نیا  ریز  ینیب ، یم  اج  همه  ار  ادخ  وت 

.يورب بشما  دیاب  بارهس ؟ دز : ادص  دوب  یسک  هچ  یتسار !

« گرب نب  رد  یشطع  میسن   » ات قیاقش » جارعم  هپت  رس   » هب یتفر  وت  و 

هتسهآ مرن و 

.دمآ مهاوخ  تغارس  هب 
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مالسلا هیلع  ینسح  میظعلادبع  ترضح  دلوت 

هراشا

هبنشکی

تشهبیدرا 1386  2

یناثلا 1428 عیبر   4

Apr.2007.22

عراز هبوبحم   / مالسلا مهیلع  تیب  لها  هلسلس  زا  يا  هلال 

! نتـسیز میظعلادبع ، ترـضح  یگنارک  یب  هب  يدرم  رابت ، نیا  زا  و  ندییور ، نورق  تعـسو  هب  يا  هلال  هلـسلس ، نیا  زا  تسین  بیجع 
.دشاب هدرک  هبرجت  یهانتیال ، فقس  نیا  ریز  رد  ار  مالسلااهیلع  ارهز  مالسلا و  هیلع  یلع  تایح  سفنت  خیرات ، یتقو  تسین ؛ بیجع 

زا تظافح  رد  هک  تسین  یتفگـش  ياج  چـیه  نوُِظفاَحل ،» َُهل  ّانِإ  َرکِّذـلا و  انلََّزن  ُنَحن  اـّنِإ   » دـشاب هدروخ  دـنگوس  ادـخ  هک  هاـگ  نآ  و 
.دشاب هتخیگنارب  نیمز ، رد  نتسیز  تلاسر  هب  ار  مالسلا  هیلع  ینسح  میظعلادبع  مان  هب  رگید ، يدرم  دوخ ، قطان  ياهرکذ 

داد راشتنا  ار  يدمحم  گنهرف  میظعلادبع ، ترضح 

ار شدوجو  ماج  یحو ، ياه  هعرج  هک  يدرم  داد ؛ یم  دیون  ینامسآ  یتایح  هب  ار  ير  نیمزرـس  درم ، نیا  روضح  هرتسگ  رد  نامیا ،
هیاـس رد  ار  مالـسا  نییآ  هک  يدرم  تشاد ؛ یم  هضرع  ناـهج  هب  ار  ارواـم  زا  راشرـس  ییوسارف  دوـب و  هدرک  قرغ  شرع ، یلـالز  رد 

.دز یم  مه  رب  ار  كاخ  لها  يدام  تالداعم  داد و  یم  راشتنا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  يدمحم  گنهرف 

.دش یم  هدرتسگ  شترضح  یهلا  تیهام  رد  هک  تسا  یغلاب  هنماد  تقیقح ،
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تقیقح ياهب 

رون و نادـناخ  ياهریـسفت  اه و  لیلحت  راد  ماو  ار  شتیناـقح  هیامرـس  غلاـب ، یگنهرف  ياـنعم  رد  هکلب  هقرف ، کـی  ظـفل  رد  هن  عّیـشت ،
ياهب هک  ینالابکبس  نآ  هطخ  زا  تسا ؛ رون  یتشک  ناراد  ناکس  نیرتردتقم  نیرتهب و  زا  مالـسلا ، هیلع  میظعلادبع  تسا و  ییانـشور 

دـننک و یم  درط  یتنیط ، ساـبل و  ره  رد  ار  لـطاب  هک  یناداژنرون  نآ  يداو  زا  دـنزادرپ ؛ یم  تداهـش  تمیق  هب  ار  تقیقح  توـالح 
.دنروآ یم  بات  ار  نآ  اب  ییوس  مه  يا  هظحل 

تسا تقیقح  یلجت  حبص 

رد ناریا  تیبثت  حبـص  تسا ؛ خیرات  هرتسگ  رد  نتفکـش  حبـص  نیا ، تسین ؛ هنییآ  بآ و  نادـناخ  زا  يدـنزرف  دالیم  حبـص  طقف  نیا ،
رد ار  يا  هنییآ  چیه  دبات و  یمنرب  ار  يا  هفارخ  چیه  هک  روسج  یتقیقح  یلجت  حبص  تیدبا ؛ ات  قرش )  ) شیور حبص  دولخ ؛ هفیحص 

.دناد یمن  اور  رابغ ،

.تسا هدروآ  ناغمرا  هب  ار  تیناسنا  هوکش  هک  دالیم  نیا  رب  مالس  و 

یتاجنروپ یفطصم  / تشاد هنیس  رد  یلع  لآ  تبحم  رهوگ  میظعلادبع ، ترضح 

هنامز نوناق  يراوشد ، يریگ و  تخس  یتقو  دوش و  یم  كدنا  ناراد  نید  هرتسگ  دناشوپب ، ار  نید  نامـسآ  هنتف ، هایـس  ياهربا  یتقو 
.درک شرامش  ار  كاپ  ناماما  نییآ  نایماح  دیاب  هاگ  نآ  گنت ، ادخ ، ناقیفر  هب  ینابرهم  رب  هصرع  دوش و  یم 

ِتحاس هب  نایـسابع  ملظ  نارود  ناموصعم ، ناتـسود  نماد  هتفای  شرورپ  ادخ و  لوسر  هداون  مالـسلا ، هیلع  ینـسح  میظعلادبع  رـصع 
کین .تشاد  لد  رد  يرهوگ  مالـسلا  هیلع  یلع  لآ  یلع و  تبحم  زا  هک  سک  نآ  ره  اـب  زیتـس ، زا  يرتـسب  دوـب و  نشور  ياـه  هنیآ 

، باـتفآ هلیبق  هب  ادـتقا  زا  هک  دوبن  نآ  ياراـی  ار  یـسک  دـش و  یم  هدـناوخ  مرج  یتسود ، نید  یگدازآ و  يرورپ ، ناـسنا  یهاوخ و 
.درَوآ نابز  رب  یفرح 

مان و ظفح  زج  ییاورپ  یـسابع ، هفیلخ  نانـس  ریت و  نادنز و  زا  شنامدرم  ساره  لوه و  زا  يراسهوک  رد  میظعلادـبع ، میرک ، ياقآ 
.تسج یمن  يزیچمالسلا  هیلع  يداه  ماما  تیاضر  زج  تشادن و  یبن  نادناخ  ناشن 
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مالک زا  هک  یموص  مایق و  هب  دشاب و  هدش  هارمه  تیالو  اب  هک  تشاد  یم  شوخ  لد  يزامن  هب  وا  ینمـشد ، ياهراتفر  هریت  تشد  رد 
.دشاب هتشگ  وب  شوخ  ماما ، رما  و 

.داهن ناریا  راید  هبور  دش ، گنت  شا  هنیدم  رد  يولع  تدارا  نادیم  یتقو 

دوب شا  يدادجا  ثاریم  تمارک ،

ار وا  ناج  هلعش  يانشور  ير ، رد  يو ، راگزور  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ناوریپ  هک  دش  نینچ  دوب و  شا  يدادجا  ابآ و  ثاریم  تمارک ،
.دنتفای یم  یمارآ  یگدنز و  امرگ و  هنایشآ 

موصعم نایاوشیپ  نخـس  ياهدـیراورم  زا  دـنلب  ییاه  هتـشر  زورما ، ات  هنوگ  نیا  دوب و  ثیدـح  نتـشاد  لد  رب  شا ، يزارفرـس  رخف و 
نادیواج انام و  تسوا ؛ ياه  تیاور  روضح  زا  هدنکآ  ناراب ، میسن و  رتفد  .تسا  هدش  هتخیر  ام  ناماد  هب  وا  ناتسد  اب  مالـسلا  مهیلع 

.نایاپ ات 

مهد ياوشیپ  شرافس 

تفر و ناییاروشاع  ماما  نادهاش و  رَورَس  ترایز  هب  یـسک  كاخ ، نیمز و  يزور  اجنیا ، درک ، یم  سفنت  تشهب  ياه  غاب  رد  یتقو 
، دوخ رهش  رد  یتقو  هک  شاب  هاگآ  : » دومرف وا  هب  مالسلا  هیلع  یقنلا  یلع  ماما  هک  دوب  تقو  نآ  .دیدرگ  كربتم  وا ، نحـص  رادید  زا 
ار نیـسح  ترایز  ات  وش  لیخد  ینـسح  میظعلادبع  ِدنلب  ِورـس  هب  .یـشکرب  تخر  البرک  هب  هک  دزـسَن  ار  وت  يا ، هتفرگ  تنوکـس  ير ،

«. يروآ تسد  هب  یهاوخ  هک  نانچ  دوخ ، تجاح  یشاب و  هدرک  كرد 

زورما لثم  يزور 

ایند کی  تدایـس ، گنر  زبس  نیمزرـس  هب  تماما ، ناقـشاع  رهـش  هب  شندمآ ، اب  اهدـعب  هک  داهن  اپ  ایند  هب  یـسک  زورما ، لثم  يزور 
: دنک یم  شک  شیپ  یگدنز  يزبس و  ناقـشاع ، لد  هب  زونه  هک  ترایز  ِدنلب  ِورـس  نامه  تشاذگ ؛ نایناریا  لد  لد  هناورپ  سوناف و 

.میظعلادبع میرک ، ياقآ 
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باتک یناهج  زور 

هراشا

هبنشود

تشهبیدرا 1386  5

یناثلا 1428 عیبر   5

Apr.2007.23

نایلیلخ يدهم  / اه ناوخ  باتک  لکشم 

هس تسین ؛ ات  ود  یکی -  ام ، ِناناوخباتک »  » لکـشم هک  منک  یم  رکف  دیهاوخب ، ار  شتـسار  رگا  اما  میوگ ؛ یمن  غورد  تقو  چیه  نم 
! تسا ات 

نیا زا  میاپ  دیشاب  نئمطم  منک ؛ نهپ  ار  ممیلگ  لوا  نم  دیهدب  هزاجا  .دنتسین  سانش » باتک  : » هکنیا لوا 

.دوش یمن  رتزارد 

دنزادنا یم  نییاپ  ار  ناشرـس  لایخ ، -  یب  يروط -  نیمه  هک  ییاهنیا  زا  یلیخ  میوگب  مهاوخ  یم  مشاب ! تحار  امـش  اب  مهاوخ  یم 
زا شیپ  دـیاب  اـهنیا  نم ، رظن  هب  .دـننک  ادـیپ  ار  دوخ  هدـشمگ  دـنناوت  یمن  تقو  چـیه  دـنتفا ، یم  هار  باـتک ، لاـبند  هب  ناـبایخ  رد  و 

«. باتک هناخ   » ینعی دننزب ؛ رس  همان » باتک   » کی هب  هناخباتک ،» »

ياه باتک  زا  مه  دـیلقت  عجارم  هک  دـینک  رواب  .دـنراذگب  مارتحا  ردام »  » ياه باتک  هب  دـیاب  اه ، ناوخ  باـتک  هچب  همه  نم ، رظن  هب 
! دنتسین زاین  یب  عِجرم » »

لوبق مه  نم  هتبلا  .دـیآ  یمن  مشوخ  دایز  دنـسر ، یم  یناوخ  باتک  نایاپ » طخ   » هب ناـشیاه  « هماـن ناـیاپ   » اـب هک  ینایوجـشناد  زا  نم 
یخرب .دنتسه  گنهرف » یب   » یلیخ اه ، « گنهرف  » زا یضعب  هک  مراد 
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« هناوید  » ار مدآ  اه ، « ناوید  » یخرب .دـننک  یم  دـیلقت »  » زونه یقیقحت »  » راثآ یـضعب  .دـننک  یم  هارمگ »  » ار مدآ  امنهار »  » ياه باتک 
 . ...و دروخ ، یمن  یلصف »  » چیه ِدرد  هب  اه  « همانلصف  » یضعب .دزاس  یم 

.دنشاب هدنزگ » ، » اه « هدیزگ  » همه و  بدا » یب  «، » یبدا  » ياه باتک  همه  هک  تسین  مه  روط  نیا  اما 

دز دیاب  اه  شور  یلاوح  رد  مدق 

...و یـسیون  هصالخ  شور  يرادرب ، تشاددای  شور  هعلاطم ، ِشور  دننز ! یمن  مَدَـق  اه ، « شور  » یلاوح رد  تقو  چـیه  باتک ، یلاها 
.میا هتفر  لطاب  هار  هب  هنرگو  داد  قح  قیقحت ،»  » نف هب  مه  یمک  دیاب  اما  منک ؛ رارکت  ار  اه  يا  هفرح  ياه  فرح  مهاوخ  یمن 

؛ دنک یم  رظن » بحاص   » ار مدآ  هک  تسا  قیقحت  شور  طقف  تسین و  دنب  اج ، چیه  هب  تسین ، دنمشور »  » هک یمدآ  تسد  دینک ، رواب 
! ایرد لثم  قیمع ، هاگدید  داّقَن و  هشیدنا  کی  بحاص 

دنمشناد ام  ياه  هاگشناد  مامت  هاگ  نآ  دنک ؛ یم  ار  شدوخ  ِراک  زور -  کی  هرخالاب -  اه ، شور  اب  ییانـشآ  هک  متـسه  نئمطم  نم 
.درک دنهاوخن  هتسخ  ار  ناشدوخ  عاجترا ،»  » لابند هب  رگید  اهامنرکفنشور ، دنوش و  یم 

میرادنرب ادخ  باتک  زا  تسد 

...و تسود  باختنا  لثم  دننک ؛ تقد  رتشیب  باتک » باختنا   » رد دیاب  ناناوخ » باتک  : » هکنیا ماجنارس  و 

.دنهدن تسد  زا  ...و  لغش » «، » كردَم  » هب یبای  تسد  اب  ار ، یناوخ  باتک  هزیگنا 

! ادخ ِباتک  شنیرفآ و  ِباتک  دوجو ، باتک  هشیدنا ، ِباتک  میرادنرب ؛ باتک »  » ِناماد زا  تسد  تقو ، چیه  دیاب 

هدازرکاذ نیسحدیس  / رشب يایوگ  شوماخ و  تسود 

.ینک یم  ییاوه  نامسآ ، تاملک  اب  ار  ناهج  نهذ  مادم ، يا و  هتسب  ار  تناهد 

.ینک یم  توعد  ندیشیدنا  هب  ار  نارگید  يرگن و  یم  ایوگ ، يا و  هتسشن  شوماخ 

، تنتفر لاب  يا و  هتفرگ  مارآ  اج  کی  .دنز  یم  جوم  تکرح ، یقیـسوم  زا  ییایند  تقاروا ، ییادـص  یب  ِگرب  ْگرب  رد  اما  یتکاس ،
.دنک یم  ریس  ار  ناهج  همه 
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ِبراجت هلوک  رد  يوش و  یم  خـیرات  هچوک  ره  نکاس  ییوگ و  یم  نخـس  نابز  ره  هب  يرذـگ و  یم  اه  یکـشخ  اه و  بآ  يور  زا 
.باتک رشب ؛ يایوگ  شوماخ و  ِتسود  یناد ، یم  اهزیچ  یلیخ  وت  .دباتب  نارگید  هب  هک  يراد  يا  هنزور  يرذگ ، ره  زا  تیاهرفس ،

میا هدرک  تشومارف  تا ، ییاناد  همه  اب 

.میا هدرک  شومارف  ار  وت  تا ، ییاناد  همه  اب  تا و  ینابرهم  تقادص و  همه  اب  تا ، یگرزب  همه  اب 

! ییاه قاتا  یگـشیمه  رازآ  یب  ادـص و  یب  نامهم  وت  .يزلف  يا و  هشیـش  یبوچ ، ياه  هسفق  يا ؛ هدـش  اـه  هسفق  توهبم  رجأتـسم  وت 
ِرابغ زا  يا  هدرپ  اما  دشخرد ، یم  هک  یتسه  یغارچ  لثم  دوش و  یمن  هدافتـسا  نآ  زا  تقو  چـیه  اما  دـشاب ، دـیاب  هک  يا  هلیـسو  لثم 

زا زور  ره  مینک و  یم  تبرغ  ساسحا  وت  اب  نیمه ، يارب  میا و  هتخانشن  ار  وت  ردق  ام  .دشاب  هتفرگ  ار  شا  ییانشور  يولج  یشومارف ،
رازه تسد  مینک ، تولخ  وت  اب  یتعاس  مییآ  یم  اـت  .تسا  هدـش  نیگنـس  ناـمیارب  تروضح ، هک  رود  ردـق  نآ  میوش ؛ یم  رترود  وت 

، لاح نیا  اب  اما  دنزادنیب ، ییادج  نامنیب  ات  دـنا  هداد  مه  تسد  هب  تسد  همه  راگنا  .دـنک  یم  ادـج  مه  زا  ار  ام  هدـش ، شومارف  راک 
.دشاب هک  اجک  ره  دنک ؛ داجیا  وت  اب  تولخ  يارب  ار  ینامز  دناوت  یم  دهاوخب ، دسانشب و  ار  وت  سک  ره 

درک رفس  دوش  یم  وت  اب 

.دش خیرات  ِکیرات  نشور و  قیاقد  نامهم  دوش  یم  وت  اب  .درک  رفس  دوش  یم  وت  اب 

همغن هب  تسـشن و  یلعوب  ياه  يراد  هدـنز  بش  رانک  دوش  یم  تفرگ ، يا  هناخ  نوطـالفا ، وطـسرا و  نهذ  رهـش  رد  دوش  یم  وت  اـب 
.داد لد  بیغلا ، ناسل  ِیبیغ  ياه 

تـسم فلع ، يوب  زا  تفر و  هناتـسلگ  هب  بارهـس ، اب  دوش  یم  .درک  رذـگ  راید  نآ  هب  راید  نیا  زا  ورـسخرصان ، اپ  هب  ياپ  دوش  یم 
تداع ناگتشرف  یتوکلم  هجهل  هب  نیدجاس ، دیس  بوطرم  هداجس  رانک  دوش  یم  .درک  ترجه  رود ، ياه  نیمزرس  هب  دوش  یم  .دش 

.درک

.دش لطاب  ربارب  رد  قح  ماقم  دربن  رگ  هراظن  قدنخ ، رانک  دوش  یم 

.تخیر لماکت  يوبس  رد  ار  لمحت  ياه  هناد  هناد  تسشن و  روبص  لوسر  رانک  بعش ، نازوس  باتفآ  ریز  دوش  یم 
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باختنا درک و  زاب  ار  اه  مشچ  دـیاب  دز ، رـس  اج  همه  هب  وت ، اب  دوش  یم  هک  الاح  سپ  دـیگنج ؛ یلاخ  تسد  اب  لزنم ، لهچ  دوش  یم 
.درک رفس  اه  ناکم  نیرتهب  هب  دیاب  وت  اب  .درک 

يدابآدوواد هموصعم  / ییاناد روآ  مایپ 

وـشو تسـش  ار  مناج  دوپ  رات و  تفرعم ، یهاگآ و  رون  رد  وت ، اب  .دوش  یم  هدوشگ  باتفآ  هب  ور  هک  يا  هرجنپ  نوچ  تمیاشگ ؛ یم 
.تشاد مشچ  چیه  یب  شناد ؛ بدا و  يافصم  ياه  هچوک  هب  يرب ؛ یم  هشیدنا  یبآ  تسدرود  هب  ارم  وت  .مهد  یم 

.دنناود یم  هشیر  مدوجو  رد  شنیب ، ناشخرد  وت ، اب 

.ییاناد روآ  مایپ  اهتنا ؛ یب  تسا  يا  هداج  ترطس ، هب  رطس 

.ار اه  بش  یکیرات  باتهم ، هک  هنوگ  نآ  دزورفا ؛ یم  ار  ما  ییاهنت  ياه  هظحل  غارچ  تا ، یشوماخ 

باتک اب  شناد ، نشور  تاعافترا  حتف 

ینامشچ هب  دنک ؛ یم  کح  نهذ ، دیپس  ياه  هحفص  رب  ار  هشیدنا  هنادواج  فورح  هک  مشیدنا  یم  یناتسد  هب 

یب يوجو  تسج  رد  هک  مشیدـنا  یم  فورح  نآ  هب  .داد  لد  یملق  نآ  هب  دـیاب  دـنا ؛ هداد  تقاـفر  تسد  نشور ، روطـس  نیا  اـب  هک 
.دنک یم  رورم  ار  تیاسنا  دهد و  یم  دنویپ  كالفا  اب  ار  كاخ  هفقو ،

.میرادب ساپ  ار  شا  یتسود  رگا  دناسرب ؛ نامشناد  نشور  تاعافترا  هب  دناوت  یم  باتک 

هاتوک ياه  مایپ 

! داب كرابم  یهاگآ  تفرعم و  ياه  هداج  ناگدنیوپ  ییاناد و  ملع و  رگوجو  تسج  ناهذا  رب  باتک ، یناهج  زور  - 

اه هچوک  میهد و  تقافر  تسد  باتک ، هناـملاع  روطـس  اـب  رگا  دوش ؛ یم  هدوشگ  لـقعت  شنیب و  نشور  ياـه  قفا  ناـمیور ، شیپ  - 
.میتسیان تکرح  زا  ار  شپترپ 

یم هزات  سفن  هشیدـنا ، يرگ و  شـسرپ  هزیکاپ  ياوه  رد  مینیـشن و  یم  ییانـشور  رورم  هب  هحفـص ، هب  هحفـص  یناوخ ، باـتک  اـب  - 
.مینک
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نایلیلخ يدهم  / درک هاگن  دیابن  اه  باتک  یضعب  هب 

هک يزیچ  ره  دـننک و  گنر  ار  مدآ  ات  دـنیآ ، یمرد  یگنر  ره  هب  اه ، باتک  یخرب  درک ! هاگن  مشچ  کی  هب  دـیابن  اه  باتک  همه  هب 
.دزاب یم  گنر  دوز  دشاب ، هتشادن  یهلا  گنر 

ًالومعم اه  باتک  نیا  دنهد ؛ یم  يزاب  ار  مدآ  اه  باتک  یـضعب  .دنـشاب  رّوصم  رگا  یتح  درک  هاگن  دـیابن  ًالـصا  اه  باتک  یـضعب  هب 
.دشاب یضاق  شدوخ  دیاب  مدآ  .دننک  یمن  یضار  ار  مدآ 

توافت نیا  اب  دنتسه ؛ مومسم  ياهاذغ  لثم  هدننک ، هارمگ  ياه  باتک  ماد .» دص   » رگید یخرب  دنتسه و  ماد »  » کی اه  باتک  یضعب 
.دنک یم  دساف  ار  حور » ، » هدننک هارمگ  ياه  باتک  اما  دنراد ، راک  رس و  یمدآ  مسج »  » اب طقف  مومسم ، ياهاذغ  هک 

دنتسه شوماخ  هکنیا  اب 

باتک یـضعب  دنـشاب ، ریقف »  » رایـسب تسا  نکمم  يریزو ،»  » ياه باتک  یخرب  هک  هنوگ  نامه  دـشاب ؛ نیب » رهاـظ   » یلیخ دـیابن  مدآ 
.دنشاب ینَغ »  » ًاعقاو دراد  ناکما  مه  یبیج »  » ياه

زا .دـش  تسود  درازگ و  مارتحا  دـیاب  رگید  یـضعب  هب  .دز  فرح  تفرگ و  مرگ  دایز  دـیابن  هدـننک  مرگرـس  ياه  باـتک  یـضعب  اـب 
درک و مضه  دیمهف ، بوخ  دیاب  ار  اه  باتک  یـضعب  .تفرگ  سرد  دیاب  رگید  یـضعب  زا  درک ؛ رارف  دیـسرت و  دیاب  اه  باتک  یـضعب 

! دیعلب رت  بوخ 

زا مه  اه  باتک  یضعب  .دش  کیدزن  دیاب  اهنآ  هب  دنراد ؛ نتفگ  يارب  فرح  ایند  کی  دنتسه -  شوماخ  هکنیا  اب  اه -  باتک  یـضعب 
! دمآ رانک  دیابن  وگروز ، ياه  باتک  اب  دننز ، یم  رجنخ  مدآ ، هب  دلج ، ِتشپ  تمیق  هار 

! دننک یم  تراغ  ار  ام  تولخ  طقف  اهنآ  دنک ؛ تولخ  دب »  » ياه باتک  اب  تقو  چیه  دیابن  مدآ 

.دننک یم  بارخ »  » ار مدآ  تغارف  تاقوا  طقف  مه  اه  نآ  دنتسه ؛ بارس »  » لثِم اه  باتک  یضعب 

تـسود دناوت  یم  بوخ  باتک  طقف  هک  دـنادب  ار  نیا  دـنک و  باختنا  ار  شدوخ  ِتسود  دـیاب  شدوخ  هشیمه -  مدآ -  نم ، رظن  هب 
! دور یمن  دب  ِناتسود  ِغارس  هب  هک  مدآ  ...دشاب  وا  يارب  یبوخ 
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یناما مثیم  / ییوگ یم  نخس  فرح  هب  فرح 

.دشک یم  شیوخ  یپ  رد  ار  یخیرات  هک  تسا  ییایند  تیاه ، هملک  ِگنس  ره  ریز  ییوگ ؛ یم  نخس  فرح ، هب  فرح 

تـسا ییاـه  هرتـسگ  ناوخارف  ناـش  یکی  ره  رگید و  یباـتفآ  نامـسآ و  دراد ؛ رگید  یبآ  كاـخ و  هک  تسا  ییاـیند  تیاـه ، هلمج 
.تیقالخ هوکشب  ياهزار  زمر و  زا  هدرتسگ 

درگ یتخـس ، ترارم و  رازه  اب  هک  رمع  لصاح  دنرمع ؛ لصاح  دنا و  هتفرگ  تشپ  هب  تفرگـش  فرژ و  هبرجت  اه  هتـشپ  تیاه  هطقن 
.تسا هدمآ 

دراد باوث  وت  ندناوخ 

.تا ییالاو  هاگشیپ  رد  مینزب  وناز  میونشب و  ناج  هب  ار  تیاه  هتفگ  مب  ریز و  هک  میا  هدش  توعد 

ْراک ياه  ملق  هتـشون و  بکرم  ياهرتفد  شا ، يراگدای  دریمب و  هک  ره  .دراد  باوث  وت  ندناسر  يرگید  هب  دراد ؛ باوث  وت ، ندناوخ 
.دش دهاوخ  یتشهب  دشاب ، هتشِک 

تسا هناخ  باتک  شنیرفآ ،

.دنتاملک زا  رپ  ود  ره  سفنا ، قافآ و 

.تسانعم هنارک  یب  هناخ  باتک  شنیرفآ ، دنراد و  باتک  اه ، ناسنا 

گرزب اه ، « ینوریب  » اه و « مثیه نبا  ، » اه « یمزراوخ ، » اه « نایح نب  رباج  « ؛ تسا هدـش  هتـشون  هناخ  باتک  نیا  رد  اه ، « لـضفم دـیحوت  »
هب دیزیوایب  دنشیدنیب و  دنا : هتفگ  هک  تیب  لها  هاگشناد  نایوجشناد  نآرق و  بتکم  نادرگاش  دنقشع و  یـشهوژپ  نمجنا  ياه  هدش 

«. یهاوخ شنیب  شناد و  رگا  ملع  وج ، ملع  ، » دیبایب تمکح  رهوگ  ات  ملع ، نماد 

هاتوک ياه  مایپ 

.تساه ناسنا  سفنت  هاگتسد  باتک ، - 

.تسا بوخ  ِیگدنز  ملعم  بوخ ، باتک  - 

.دراد یم  هگن  اپ  ِرس  ار  ناسنا  هک  تسا  ندرک  هعلاطم  - 
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یجیهم هبادوس  / باتک دیپس  لاب  رب  راوس 

.دنا هتفر  داب  رب  دنشاب ، لفاغ  وت  كرد  زا  رگا  میاه  هظحل  .درادن  ییاج  مرمع ، میوقت  ياه  هحفـص  رد  دوشن ، رـس  هب  وت  اب  هک  يزور 
مامت رد  .متسه  ندینـش  نم ، يراد و  نتفگ  يارب  يزبس  ياه  فرح  هشیمه  وت  هک  مریگ ؛ یمن  هدیدان  زگره  میاه ، یگنتلد  رد  ار  وت 

زا درب و  یم  یهابت  هب  ارم  ماجنارس ، یب  ياهاطخ  اه و  تلفغ  دوبن ، وت  ياشگ  هار  ياه  تسد  رد  متـسد  رگا  رمع ، ناباتـش  ياه  لاس 
.دنام یمن  اج  رب  يدر  چیه  ما ، هشیدنا  نهذ و 

چیه هک  يرادافو  ملعم  درادن ؛ يا  هیالگ  زگره  هک  ییاعدا  یب  تسود  تسین ؛ هیبش  یقـشع  چیه  هب  هک  یتسه  یمامتان  ینابرهم  وت ،
هب دوخ  اب  دناشن و  یم  شفیطل  دـیپس و  ياه  لاب  هب  ارم  هک  یـسونأم  هدـنرپ  ...دـنک و  یمن  نت  هب  یگنهک  نهاریپ  شیاه ، سرد  هاگ 

.درب یم  اجک  ره 

فرح ...یبای .  یم  انعم  اهنآ  زا  وت  دـنراد و  قنور  وت  اب  هک  دنـشناد  سدـقم  گنهآ  دـنراد ، هناخ  وت  بلق  رد  هژاو  هژاو  هک  اه  هملک 
یمسلط رد  درب  یم  شیوخ  اب  ارم  تزیگنارحس  توکس  رد  وت  مامتان  رایسب و  ياه 

.مناما رد  اه  هظحل  تلاطب  هنتف  زا  اهدنزگ ، مامت  زا  وت  اب  نم  .دسرب  نم  هب  يدنزگ  هکنآ  یب  ییالط 

نیرخآ لوسر  زاجعا  باتک ؛

، هبش کی  نم  درـشف و  شوغآ  رد  تخـس  ار  ما  یکدوک  هک  يا  هناموصعم  ِزاجعا  نامه  مدیمهف ؛ ار  باتک »  » هک زونه  مدوب  كدوک 
.مدیشک دق  وا  اب 

نیمه تایح و  شمارآ  تسا و  سدـقم  هچنآ  ره  هب  نامیا  مرـضاح ، هشیمه  اتمه و  یب  يادـخ  .تسا  باـتک  زا  مرادـن ، راد و  ماـمت 
.متسه باتک  مرگ  ياه  سفن  اب  یتبحص  مه  راد  ماو  ار ، شیوخ  كدنا  تفرعم 
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هک تسا  نینچ  درب و  یم  زاورپ  هب  ار  هشیدنا  هک  دـسر  یم  نیمز  هب  نامـسآ  زا  .دراد  نامـسآ  رد  هشیر  اما  تسا ، نیمز  لها  باتک ،
گرب رد  دراد ، شوغآ  رد  ار  نایمدآ  یتسه ، دـبا  ات  لزا  زا  هچنآ  ماـمت  تسا و  باـتک » ، » دـنوادخ ِنیرخآ  لوسر  لیدـب  یب  زاـجعا 

.هدروخ مقر  هناگی  باتک  نآ  گرب 

یندناوخ ياه  باتک 

ياه گرب  دنچره  تسین ؛ باتک  ًالـصا  درادن و  حالـص  هشیدنا  گنر  هک  تسا  یبوتکم  تسین ، قح  هچنآ  و  تقیقح ؛ ینعی  باتک ،
.دشاب رامش  یب  شناوارف 

باتک نیرتهب  درک ، دـیکأت  تقیقح  قح و  یتسه و  فرگـش  ياـهزار  هب  دیـشک و  نوریب  اـه  تلفغ  زا  ار  وت  هک  ماـگنه  نآ  باـتک ،
 . ...تسا

.تس یندناوخن  یباتک  دشابن ، هژاو  زا  رپ  ياه  گرب  رد  تقیقح  تاراشا  زا  یناشن  رگا  لقعت ، زا  ییاپدر  رگا  قشع ، رگا 

نایلیلخ يدهم  / مراذگ یم  میاه  مشچ  رب  ار  وت 

.مراذگ یمن  تیاهنت  زگره  مراد و  تتسود  رایسب 

همه افواب ! تسود  يا   (1) .یتسه مراسگمغ  اهنت  بوشآ ، هنتف و  ُرپ  يایند  نیا  رد  رات و  ياه  بش  سنوم  وت ،

تبرغ و ِهاـگ  هب  دریگ و  یم  مارآ  وت  اـب  ملد  .میارـسب  ار  وت  یتـسه ، هک  هنوگ  نآ  متـسناوت  یم  یکـشاک  .تسوـت  زا  میاوـن  گرب و 
.دـیآ یمن  مغارـس  هب  زگره  جـنر ، مغ و  یتسه ، مرانک  رد  وت  ات  .دـیاسآ  یم  شمارآ  زا  يرتسب  رد  اه ، هودـنا  مامت  زا  رود  ییاـهنت ،

رد مراذگ و  یم  میاه  مشچ  رب  ار  وت  هاگ ، نآ  دنسرب ؛ هار  زا  توکـس  بش و  دنوش و  شوماخ  رتدوز  اه  هرجنپ  ات  مراظتنا  رد  هرامه 
! مراشف یم  مشوغآ 
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نادنمشناد ناتسوب 

؛ ییاعّدا عمط و  یب  فلکت و  یب  ردقچ 

؛ ییافصاب نابرهم و  لالز و  ردقچ 

! ییایرد نامسآ و  گنر  هب  ردقچ 

(1)! نادواج ثاریم  يا 

(2)! نایوگنخس ِنیرتهب  يا 

(3)! نادنمشناد ناتسوب  يا 

.مراذگ یمن  تیاهنت  زگره  مراد و  تسود  رایسب  ار  وت 
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« .دوـش یم  بـجاو  وا  رب  تـشهب  دـشاب ، دادــم  رتـفد و  شثاریم  دریمب و  سک  ره  : » دوـمرف هـلآ  هـیلع و  هللا  یلــص  مرکا  ربماـیپ  - . 1
ص 176. بولقلا ، داشرا  : ك.ر

،ح ملکلاررد مکحلاررغ و  ك.ر : .باتک » تسا  یبوخ  يوگنخـس  هچ  ُباتِْکلا ؛ ُثِّدَـحُْملا  َمِْعن  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  - . 2
.991

ح991. ملکلاررد ، مکحلاررغ و  ك.ر : .دننادنمشناد » ياه  ناتسوب  اه ، باتک  ِءامَلُعلا ؛ ُنیتاَسب  ُبتُکلا  : » دومرف زاب  و  - . 3
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ویدار راک  هب  زاغآ  سیسأت و  زور 

هراشا

هبنش هس 

تشهبیدرا 1386  4

یناثلا 1428 عیبر   6

Apr.2007.24

عراز هبوبحم  / تسا سدقم  ادص ،

.دیوپ یم  اه  كاردا  قمع  تمس  هب  يدصقم  هک  تسا  هملک  تایح  رتسب  ادص ،

.دنا هدش  هدرمش  بطاخم  نآ  هلیسو  هب  تثعب ، هظحل  رد  ناربمایپ  هک  هنوگ  نآ  تسا ؛ سدقم  ادص ،

! رت سدقم  دشاب ، شا  هدنهد  نایرج  هچنآ  تسا و  سدقم  ادص ،

.تسا یگنهرف  ههبج  هکلب  تسین ، کچوک  هبعج  کی  طقف  ویدار 

یتانق لثم  تسرد  نارک ؛ یب  ییاوتحم  اب  کچوک ، يا  هبعج  دراد ؛ شود  رب  ار  ادـص  لمحم  رد  هملک  غـالبا  تلاـسر  ویدار ، زورما ،
.دهد یم  شخب  توارط  یخساپ  ار  رابیوج  اهرتمولیک  فیرظ ، ییوج  اب  هک  کچوک 

، دـننک یم  لیدـبت  يزاس  گنهرف  ههبج  هب  ار  هبعج  نیا  هک  نانآ  .تسا  تکرح  زا  رپ  ههبج  کـی  تسین ؛ نکاـس  هبعج  کـی  ویدار ،
.دنروعش لقعت و  نازابرس 
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دنمیسن ادص ، باحصا 

.دراد دوجو  میسن ، هب  ادص ، باحصا  هیبشت  رد  ییابیز  طابترا 

يزاس ناسنا  حور  هناهاگآ ، یتلاسر  اب  ادص ، باحـصا  دنک و  رادـیب  ار  تعیبط  ناج  دوخ ، زیگنا  حور  تمیالم  اب  ات  دزو  یم  میـسن ،
نایرج تیدبا  ات  ادخ ، رـضحم  رد  ادص ، باحـصا  سفن  اما  دبای ، یم  نایاپ  دزو و  یم  میـسن  .دننک  یم  ایحا  بطاخم ، تعیبط  رد  ار 

.تسا هدرک  هدایپ  تقلخ ، رادم  رد  ار  يربمایپ  تناما  زا  یعاعش  هک  ارچ  دراد ؛

! کیربت

نانابزیم هک  تسا  یتلاسر  دبایب ، خـساپ  هنوگچ  هوق ، نیا  ياهتـشا  هکنیا  تسا و  هعماس  هوق  ناسنا ، ساوح  نیرترثؤم  نیرت و  يوق  زا 
رب زور  نیا  داب  كرابم  سپ  .دنا  هتفریذـپ  شیوخ  رب  تسا ، غولب  غالبا و  نییآ  انامه  هک  یلیئربج  گنهرف  هب  یـسأت  اب  ادـص ، هصرع 

.دنا هدومن  مهلم  دوخ  ناج  رد  ار  لیئربج  سفن  هک  نانآ 

يدمحم سابع  / دنک یم  ممارآ  تی  « ادص »

جوا ات  ار  محور  .ینک  یمن  اهر  اهنت  میاهایؤر ، رابغ  درگ و  رد  ارم  .دـنک  یم  ممارآ  تیادـص ، ینز ، یم  فرح  نم  اب  ار  هتفه  ماـمت 
یم ترایز  هب  اه  هناخدور  وت و  اب  اهرصع  هبنش  هس  .منک  یم  یگدنز  نامسآ  نیرتابیز  رد  وت ، يانشآ  يادص  اب  نم  .یهد  یم  زاورپ 
يا تسود ، يادص  يا  : » میوگ یم  کیربت  ار  تدلوت  تسود ! نیرت  یمیدق  يا  تسا ، نم  يانـشآ  نیرت  یمیمـص  تیادـص ، .میور 

! ما یباوخ  یب  ياه  بش  مدمه  کیدزن »! تسد  زا  رود 

.دنشک یم  فص  نام  هناخ  ناویا  بل  قوش ، اب  اه  هراتس  همه  مناخرچ ، یم  ار  وت  چیپ  یتقو 

ینم راگزومآ  وت ،

یم باریـس  ار  نام  هنـشت  ياه  ناج  تزاوآ ، ناراب  اب  زابرید ، زا  هک  يراـگزومآ  نوچمه  وت  ادرف ! زورما و  زورید و  رـشب  مدـمه  يا 
.نامیدناوخ یم  يراگتسر  هب  يدرک و 
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.يا هدناوخ  نام  يراگتسر  هب  يا و  هدرک  نامتیاده  نشور  ياهادرف  تمس  هب  هاوخریخ ، هدنزاس و  يراگزومآ  نوچ  وت 

یناتـسود نارگن  لد  ار  نارذگ  ياه  هیناث  مامت  .ینک  یم  نیمـضت  يرگ ، نشور  تیاده و  اب  ار  یعامتجا  يدرف و  یگدـنز  تمالس 
.تسا يدنلبرس  يامنهار  یتسود و  تسد  وت ، يادص  .دنا  هدرک  زک  شیوخ  ییاهنت  رد  هک  یتسه 

یگدزبرغ اب  هدنزیتس 

.یگدزبرغ یگنهرف و  مجاهت  لیس  ربارب  رد  يا  هتخاس  يدس  ار  تیادص 

دننامه دنک  یم  هارمه  ار  هنشت  ياه  ناج  همه  دور ، نوچ  هک  تسا  يروانش  گنهرف  تیادص ، جاوما 

.دنروانش یتخبشوخ  تمس  هب  هک  یکچوک  ياه  یهام 

یم حیبست  مادم ، ياه  همزمز  هارمه  ار  تکرب  يوش و  یم  هتسخ  ياه  ناج  شمارآ  نانذؤم ، نحل  یلالز  ناربمایپ و  يادص  نوچ  وت 
.ییوگ

ات ینک  یم  هدـنز  نام  هرطاخ  رد  ار  گنج  هلاـس  تشه  سدـقم  ياـهزور  داـی  دوش ، یم  زادـنا  نینط  هناـخ  رد  تیادـص  هک  راـب  ره 
ياعد .يدنلبرس  بالقنا  نیا  هفوکش ، رسارس  تخرد  نیا  .میا  هدیشک  هتـسشن ، راب  هب  بالقنا  نیا  يارب  هک  ار  یجنر  مینکن  شومارف 

.ار رید  رود و  ياهزور  دروآ  تسد  نیا  میشاب  رازگرکش  ات  دوش  یم  نام  هدماین  هدمآ و  ياهزور  هار  هقردب  وت ،

زاوآ شوخ  ياه  هدنرپ 

.منک یم  میظنت  وت  يادص  گنهابرض  اب  ار  مبلق  شپت  زونه 

.دروآ یم  تاغوس  نم  کچوک  قاتا  هب  ار  ایرد  روشرپ  ياه  جوم  يوب  وت ، يادص 

.دنک یم  هزات  ار  محور  گنتلد ، ياه  یهام  شوگ  زاوآ  ییایرد و  ياه  غرم  هجهل  اب  وت ، يادص 

هتـسخ دـینک ، یم  زاوآ  ام  يارب  ار  یگدـنز  زور ، ره  هک  زاوآ  شوخ  ياه  هدـنرپ  امـش  هب  مییوگ و  یم  کـیربت  ار  تدـلوت  زورلاـس 
.یناراب ياهربا  ییالال  دوش و  زادنا  نینط  اه  نامسآ  جوا  رد  امش ، ياه  لاب  يادص  هشیمه  ات  مینک  یم  وزرآ  مییوگ و  یم  دیشابن 

يزاون ین  اه ، هنوباب  ینادعمـش و  ياه  لگ  رطع  اب  ار  يداش  دنزب و  مدق  هودنا ، ياه  هچوک  رد  هشیمه  تیادـص ، هک  منک  یم  وزرآ 
.دنک
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يداب تهزن  / تسا ویدار  سیسأت  زور  زورما ،

هرطاخ دزاس ؛ یم  هدنز  دنا ، هداتفا  كورتم  نامنهذ  ياه  هناخوتـسپ  ياوزنا  رد  هک  ار  یمیدق  تارطاخ  زا  یجوم  هراومه  ویدار ، چیپ 
ار دیدج  ناتـسود  اب  ییانـشآ  هتخانـشان و  ریـسم  کی  رد  نتـشاذگ  مدق  مهبم  سح  ادخ ،» ریـش   » يادص اب  هک  هسردم  زور  نیتسخن 

.دز یم  نماد 

رهق هب  اه  لاس  هک  ار  ییاه  هیاسمه  هک  نمهب  مهدزاود  رد  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  ترضح  یخیرات  ینارنخس 

.دنز دنویپ  هلحم  كرتشم  کچوک و  يویدار  هب  ار  ناشگرزب  يداش  ات  دناشن  مه  هناش  هب  هناش  دندوب ؛ هتفرگ  وخ  رگیدکی  هنیرید 

ههبج رد  ناشنازیزع  لاح  زا  يو ، هطـساو  هب  هک  دوب  یهار  هب  مشچ  نانز  مدـمه  اهنت  ویدار ، يادـص  هک  گنج ، باهتلارپ  ياـهزور 
.دندرک یم  تفایرد  يربخ  اه ،

: دنونـشب اـیند  همه  اـت  دـندرک  ترپ  اوـه  هب  ار  اـهویدار  قشاـع ، راـگنربخ  نآ  هرطاـخرپ  يادـص  ندینـش  اـب  هـک  یتـلم  یعمج  روـش 
«. دش دازآ  رهشمرخ  زیزع ! ناگدنونش  »

زا دـعب  ياه  هصق  .دوبر  یم  هلحم  کی  زا  ار  باوخ  هلبق ، هب  ور  هرجنپ  تشپ  يویدار  زا  هک  ناضمر  هام  ياه  بش  همین  رحـس  ياعد 
.درک یم  عمج  مه  رود  ار  رهش  کی  بیرغ  ياه  هچب  مامت  هک  تکاس  تولخ و  ياهرهظ 

، شتکرباب تسد  هیاس  هک  دـهدب  ار  ینامـسآ  ردـپ  نآ  لاـحترا  ربخ  اـت  دـش  عطق  يا  هدـنیوگ  ضغب  اـب  هک  نآرق  ماـگنهبان  توـالت 
.دمآ یم  دورف  همه  رب  ناراب ، نوچمه 

قرب يزییمت  زا  هک  ییویدار  ياپ  هب  ون ، لاس  پوت  ندیکرت  يادص  لاس و  لیوحت  زا  شیپ  يرامش  هیناث  اب  هارمه  زیمآرحـس  توکس 
.دنز یم 

.دوش یم  مگ  کیفارت  تشپ  رد  ناگدننار  یپایپ  ياه  ندز  قوب  يادص  رد  هک  یناهج  ماج  لابتوف  رگشرازگ  زا  لگ »  » يادص ویرغ 

.دنتسرف یم  یگنتلد  ماغیپ  ناشبوبحم  يارب  بش ،» هار   » همانرب اب  هک  یناسک  هناقشاع  ياه  یباوخ  یب 

«. تسا ویدار  سیسأت  زور  زورما   » دیوگ یم  هک  دوز  ياه  حبص  رد  خیرات » میوقت   » همانرب هدنیوگ  يانشآ  يادص  و 
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یجّیهم هبادوس  / دش زاغآ  ادص ،»  » و

مامت شیپ ، اه  تدـم  زا  اما  دوب ، ماگنه  هبان  ادـص ، .تفگ  مالـس  همه  هب  دـیچیپ و  رهـش  مامت  شوگ  رد  ییادـص  ناهگان ، ِزور  کی 
ياه هژاو  اه و  همغن  تمس  هب  ار  مدرم  هتسب  هنیپ  ِتوکس  ات  دوب  یلاخ  وا  ياج  .دندیشک  یم  ناشیاه -  هظحل  رد  ار -  وا  راظتنا  مدرم 

.دنزب لپ  رورسم ،

ياه نحل  اه و  هجهل  مامت  اب  اـه ، هظحل  ماـمت  رد  نیمزرـس ، نیا  یلاـها  ماـمت  اـب  هفقو  یب  ادـص ، زور ، نآ  زا  دـش و  زاـغآ  ناـهگان ،
.دش ینزرب  يوک و  ره  ياه  هناخ  نامهیم  ادص ،» ، » زور نآ  زا  .تفگ  نخس  گنراگنر 

ام ياه  هظحل  رد  يراج 

.تسا هدرک  همزمز  نامشوگ  رد  ار  نارعاش  مرخ  ناگژاو  هاگ ، هدورس و  اه  همغن  رنه  زا  هاگ ،

ثیدح هدناشن ؛ شیوخ  دکؤم  ياهاعد  نحل  رد  ار  اه  هداجس  اه و  هدجـس  اه و  تسد  هدرک ؛ دایرف  ناذا  زبس  ياه  هظحل  رد  ار  ادخ 
.تسا هدرک  توالت  ار  قح  هروس  هب  هروس 

.تسا هدناوخارف  نشور ، يدیما  هب  ار  اه  یگتسخ  زیگناروش و  یموادت  هب  ار  یناگدنز  موسرم ، یسنُا  هب  ار  اه  لد  ویدار ،

«! ادص  » باحصا رب  مالس 

؟ دزیخ یمرب  نابرهم  ِسَفَن  مادک  هرجنح  زا  کیدزن ، هشیمه  فتاه  نیا  یئرمان و  ِتراشب  نیا  ریگارف ، يادص  نیا 

؟ دنک یم  همزمز  ار  هدیسرون  يا  هدژم  نامشوگ  رد  سانشان ، انشآ و  ياه  بل  مادک  سونأم  ياه  نحل  زا 

هب تسد  زور ، هنابـش  ییاه  شوگ  اه و  مشچ  یگدـنز ، هچره  ياه  فقـس  هناخ و  هچره  ياه  ماب  يوس  نآ  رتوس ، نآ  اه  گنـسرف 
.دوشن شوماخ  زگره  یندینش ، »ي  ادص  » نیا ات  دنراک 

! دشاب رود  نابرهم  ياه  تسد  نیا  زا  ریزگان ، ِیگتسخ  شاک 

! كرابم امش  رب  ادص »  » دالیم زور  یمیمص ، زور  نیا  ادص !»  » نیا باحصا  رب  مالس 
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سبط رد  ناریا  هب  اکیرمآ  یماظن  هلمح  تسکش 

هراشا

هبنشراهچ

تشهبیدرا 1386  5

یناثلا 1428 عیبر   7

Apr.2007.25

يدمحم سابع  / ناطیش باوخ 

.هدش هداد  هدعو  تشهب  باوخ  دوب ؛ هدید  باوخ  ناطیش ،

يالط باوخ  ار ؛ ناتسناغفا  هدروخن  تسد  ياه  ندعم  باوخ  ار ؛ تفن  ياه  هاچ  باوخ  .دنیب  یم  ار  تشهب  باوخ  بش  ره  ناطیش ،
ياه نیبرود  مشچ  ات  دنا  هدیـشک  دـق  ناتـسزوخ ، ياه  لخن  اما  ار ؛ رزخ  ینتـشاد  تسود  ياهرایواخ  باوخ  ار ؛ سراف  جـیلخ  یبآ 

.دنز یم  سپ  ار  هناگیب  ياه  یتشک  شروشرپ ، ياه  جوم  اب  سراف ، جیلخ  دننک و  روک  ار  گرزب  ناطیش 

زا اـقیرفآ ، دریگ و  یم  اـبَو  ناتـسناغفا  دوـش ، یم  رجفنم  هکت  هکت  قارع  .دوـش  یم  نوـخ  ناـنبل  رگج  دـنز ، یم  دـنخبل  هـک  ناـطیش 
.دوش یم  هفخ  هدش  هرگ  ياه  تشم  رد  دراد  گرزب ، ناطیش  اما  دریم ؛ یم  یگنسرگ 

تسا لیئارسا  ياه  کنات  اکیرمآ ، رشب  قوقح 

.ناتسناغفا ینسوب ، قارع ، رد  یعمج  هتسد  ياهروگ  اب  دننک  یم  لمع  یسارکومد و  رشب و  قوقح  تلادع ، زا  دننز  یم  مد 

.نیطسلف هدز  یطحق  ياه  هاگودرا  وماناتناوگ و  ياسرف  تقاط  ياه  لولس  رد  رشب ، قوقح  هب  دننک  یم  لمع 

قارع تفن  اکیرمآ ، رشب  قوقح  دصقر ، یم  ینیطـسلف  نادیهـش  ياه  هزانج  رب  هک  تسا  لیئارـسا  ياه  کنات  ینـش  اکیرمآ ، تلادع 
.یگدازآ تیمولظم و  گرم  ینعی  اکیرمآ  تلادع  .دوش  یم  ریزارس  تسرپدوهی ، یتیلم  دنچ  ياه  تکرش  بیج  رد  هک  تسا 
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تفشآ ار  ناطیش  باوخ  سبط ، ریوک 

تخت ار ، ناریا  دوب  هدید  باوخ  ار ، یلزا  ياه  قشع  نیمزرس  باوخ  دوب ؛ هدید  ار  تشهب  باوخ  ناطیش ،

، ناریا دـیعلب و  دـهاوخ  ار  شموش  ياه  هشقن  مامت  دادـش ، تشهب  نوچ  سبط ، ریوک  تسناد  یمن  اـما  درک ، دـهاوخ  شا  یهاـشداپ 
عالضا لثم  ار  نوگاتنپ  هشوگ  جنپ  ات  دندش  یلیبابا  سبط ، ياه  هزیر  نش  .دبوشایب  ار  دیفـس  خاک  بش  ره  باوخ  هک  دش  یـسوباک 

.دنزیرب مهرد  دوواد ، هراتس  ياه  ثلثم 

، رابغ اه  لاس  سپ  زا  هک  ناـنچ  نآ  .دـش  ناـیناریا  ناریا و  يراگتـسر  هیآ  .مالـسا  ناریا و  نانمـشد  مشچ  رد  دـش  يراـخ  بـالقنا ،
.دمآ نوریب  اهربا  سپ  زا  شمان  دیشروخ 

دتفا یم  ایند  ماب  زا  ناطیش ، ییاوسر  تشت  زور ، ره 

.دننک مکاح  رگید  يا  هولج  رد  ار  یتسرپ  تب  دنهاوخ  یم 

ار ادخ  اما  تسادخدک ؛ هناخ  دیفـس ، خاک  دننک  یم  نامگ  .دـنناد  یم  ناهج  رب  ینارمکح  هکیرا  ار  ناشیرفاک  ياهرالات  ناینوعرف ،
.دتفا یم  ایند  ماب  زا  ناشدیدج ، ياه  ییاوسر  تشت  دشک و  یم  كرس  اه  هوک  تشپ  زا  باتفآ  هک  حبص  ره  .دنا  هدرک  شومارف 

.دوش یم  اه  همانزور  نیرت  شورفرپ  ناشیاه ، هسیـسد  ربخ  حبـص ، ره  .دوش  یم  اه  همانزور  تشرد  رتیت  ناشیاه ، ییاوسر  حبـص  ره 
ایند رـسارس  رد  ار  ناش  ییاوسر  دراپـس  یم  اهداب  هب  دنک و  یم  زاب  ار  ناشیاه  تشم  رابره ، هک  تسادـخ  نیا  اما  دـننک ، یمن  نامگ 

!؟» َنیرِکاملا ُریَخ    ُ هّللاَو هّللا  رَکَم  اوُرَکَم َو  َو  : » تسا هدومرف  هکنیا  هن  رگم  دننزب ؛ راج 

يدابآدوواد هموصعم  / تسا هدرک  دیپس  ار  ناطیش  يور  اکیرمآ ،

یب ییاه  غاد  اب  مرذگ ؛ یم  نانبل  زا  .داب  رد  نینوخ  ياه  هیفچ  اب  مسر ؛ یم  هدش  لاغـشا  نیطـسلف  هب  .منز  یم  قرو  ار  نامز  ناهج و 
.لد رب  رامش 

ودرا یقارع  ناکدوک  نانز و  هانپ  یب  نامـشچ  رد  .گنج  بصعت و  ياـه  هجنپ  روبع  رد  ار  ناتـسناغفا  هدیـشارخ  تروص  میرگ ، یم 
نامسآ هب  .میآ  یمرد  وناز  هب  ار  شنادرم  هزور  ره  نوخ  منز و  یم 
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، نیمز ياـه  هناـش  رب  ار  ملظ  همه  نیا  راـب  هک  یهایـس  ياـه  لد  هب  درادـن و  یناراـب  رگید  غاد ، همه  نیا  موجه  زا  هک  منک  یم  رکف 
یتلادع و یب  همه  نیا  رابغ  زا  ار  هدحتم  تالایا  یناشیپ  منز و  یم  قرو  ار  ناهج  .دننک  یم  لیمحت 

هک نانآ  رب  نیرفن  تسا ! هدرک  دیپس  ار  ناطیـش  يور  یتح  ناشتوادـع  هنیک و  مجح  هک  نانآ  رب  نیرفن  .منیب  یم  هایـس  يدرمناوجان ،
! دنهاوخ یم  ناتسمز  ار  رشب  زبس  ياه  هیناث 

.منک یم  وزرآ  ار  ملظ  ياه  هیاپ  یناریو  منز و  یم  قرو  ار  نامز 

ماشآ نوخ  تالایا 

، دوخ یناتـسمز  ياه  همکچریز  ار  ناهج  ياه  هچوک  هک  نانآ  دـننک ، یم  نفد  یتلادـع  یب  راوآ  رد  ار  ناسنا  تمارک  هک  نانآ  و  ... 
؟ دنراد یخساپ  هچ  هدنیآ ، هاوخ  يدازآ  ياه  لسن  وج و  تلادع  ناگدنیآ  يارب  دنهاوخ ، یم  ناریو  هدیدن و  راهب 

ياه مشچ  هب  .دـنوش  یم  هلاچم  ملظ ، یهایـس و  ریرهمز  رد  هک  یناکدوک  كزان  ناتـشگنا  منک و  یم  رکف  نیمز  درـس  ياه  لاس  هب 
، نیگنـس يدرد  مشیدنا و  یم  هدحتم  ماشآ  نوخ  تالایا  لاگنچ  رد  تلادع  هدیرب  ناوسیگ  هب  هتـسکش و  ياه  هرجنپ  دولآ و  کشا 

ياه هناش  رب  رـس  دنک و  یم  هیجوت  ار  رابکتـسا  موش  فادها  هک  هدش  یلامتـسد  يا  هژاو  مشیدـنا ؛ یم  يدازآ  هب  .دراشف  یم  ار  مبلق 
.میرگ یم  ار  نیمز  هایس  ياهزور  شا ، یمخز 

! ریمب تینابصع  نیا  زا 
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.تشاد دوخ  اب  راهب  نارازه  رطع  هک  یناتسمز  رد  میدمآ  ام 

لاس تنامشچ ، .يا  هدرک  لاسنهک  يا  هنیک  زیربل  ار  تلد  هک  دش  نینچ  نیا  .مینزب  دایرف  ار  ینـشور  تلادع و  هب  نامنامیا  ات  میدمآ 
کشر ار  ام  نداتسیا  دنک و  یم  لمحت  ار  تا  ینیطدب  راخ  تساه 

يرید نیمزرـس ، نیا  زارفرـس  نامدرم  نزب ! مدق  يدیماان  ياه  هچوک  رد  دنبب و  ار  تا  يراسمرـش  راب  هلوک  رگدادـیب ! ریقح  .درب  یم 
.ریمب تینابصع  نیا  زا  شاب و  یضاران  ام  زا  .دنا  هداتسیا  هنارت  هب  ار  لالقتسا  ینوفمس  دنا و  هدروآ  دنب  ار  ملظ  ياه  سفن  تسا 

تسین یضار  یتسار ، دیشروخ  بورغ  هب  دنوادخ ،

لاچ هایس  رد  نام  هدنکفارس  ات  دندوب  هدمآ  .دننک  بش  یگریت  هب  لدب  ار  نامنشور  ياهزور  ات  دندوب  هدمآ  و 

.دنادرگزاب ناشدوخ  هب  ار  ناشرکم  داتسرف و  مشخ  زا  يداب  نش  ار  ناشهایس  ياه  لد  دنوادخ ، اما  دننک ، اهر  یتیوه  یب 

.دننک هدولآ  یبادرم  ییاه  لاس  هب  ار  نامزاورپ  ياه  هیناث  هک  دندوب  هدمآ 

رد ار  شدیپس  ياه  هدنرپ  نامسآ ، اما  میهد ، نت  یگدیسوپ  هب  امرس ، توکس و  رد  ار و  ندیـسر  نتفر و  میهاوخن  هک  دنتـساوخ  یم 
.دهد یمن  تیاضر  یتسار ، دیشروخ  بورغ  هب  لالز ، نمؤم و  ياه  لد  رگ  يرای  دنوادخ  .دراذگ  یمن  اهنت  فرب ، داب و  كالوک 

.دناسر تابثا  هب  ار  باتفآ  تیناقح  رگید  راب  دنوادخ ، دونج  تسکش و  مهرد  ار  ناشکیرات  هاگن  نافوت  سپ 

يریما نیسح  / لیبابا ترجاهم  لصف 

.دنا هتشاک  هنشد  اج  هباج  سبط ، عرزی  مل  رد  نامسآ ! مایپ  لماح  نیمز ، هثداح و  هنشت  ریوک ، نامسآ  .تسا  لیبابا  ترجاهم  لصف 

، سبط هتفشآ  ياوه  رد  دنراد  ددجت ، ماش  نایهاپـس  دنـشیوخ ، راکفا  بش  راتفرگ  باوخ ، نایهاپـس  .مونـش  یم  ار  ردب  کئالم  يوب 
.دننیب یم  ههربا  هایس  باوخ 

! ار ردب  باتفآ  عولط  دینک  رواب 

هک دبات  یم  ینیمزرـس  هب  قشع ، باتفآ  نایناریا ! نیـشن  هلچ  تخب  هب  ار  اه  هراتـس  موجه  دینک  رواب  ار ! ردب  باتفآ  عولط  دـینک  رواب 
.دشاب باتفآ  تسد  رد  شا ، هلیبق  ریپ  تسد  هک  دنراب  یم  يرهش  ناکدوک  باوخ  هب  اه  هراتس  دشاب و  هتفرگن  هِم  ار  شنامدرم  رواب 

يداو ناریا ، رد  یتقو  هدیاف ، هچ  ار  رابکتسا  یناوخزجر  تسا !؟ مرگ  دیـشروخ  شتآ  هب  هاپـس ، تشپ  یتقو  دوس ، هچ  ار  بش  موجه 
.دنا هتسب  نامیپ  دهع و  تیالو  اب  نش ، یتح  ارحص ، هب  ارحص  يداو ، هب 
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يدازآ تلادع و  هار  ّدس  اکیرمآ ؛

، ایند تسد  الاب  روهمج  سیئر  ياه  هدعو  زا  .اکیرمآ  ای  دشاب  ههربا  مانتیو ؛ ای  دشاب  نمی  دنک ، یمن  یقرف 

دوش یم  ایآ  .تسا  يدازآ  چـیودناس  ییاکیرمآ ، هفـسلف  .نردـم  تسپ  لگنج  نوناق  ینعی  ییاکیرمآ ، تلادـع  .دـیآ  یم  قافن  يوب 
لتق و کشوم  يا و  هشوخ  ياـه  بمب  معط  اـب  مه  نآ  تفرگ ؛ ییاـکیرمآ  يدازآ  همقل  اـیند ، تسد  نیئاـپ  هنـسرگ  ناـکدوک  يارب 

نازوس ياهارحـص  رب  دنـسیون  یم  .دنناوخب  ناگمه  ات  دنوش  یم  هژاو  ناشدوخ  دنـسیون ؛ یم  ناشدوخ  مییوگ ، یمن  ام  يزیرنوخ !؟
يارب يدازآ ، هب  ندیـسر  يارب  هک  دنا  هتـشون  يا  هلمج  اج  همه  مانتیو ، یمخز  ياهاتـسور  رد  سبط ، ياه  هرطاخ  ریوک  رد  اقیرفآ ،

.تساکیرمآ تسکش ، دیاب  هک  يدس  اهنت  تلادع ، هب  لین 

تسا ناریا  اجنیا 

هک اجره  دننک ، یم  اون  رون و  يزاب  هنامداش ، شناکدوک  هک  يا  هچوک  ره  دزیخ ، یمرب  ییادـص  دروخ و  یم  یتسد  رب  یتسد  اجره 
دینـش و اه  هژاو  نتفکـش  زا  دوش  یم  ار  ینیمخ  بالقنا  يوب  دنا ، هتـشون  ییاهر  زا  یمان  اجره  تسین ، ادگ  هاش و  ناتـساد  ناتـساد ،

.دیآ یم  اکیرمآ  ياه  ناوختسا  نتسکش  يادص  دشاب ، بالقنا  يوب  اجره 

هحفص تسا ؛ سبط  اجنیا  .درادن  ییامندوخ  هصرع  ینابایب ، گیر  هزادنا  هب  ربکتسم ، تردق  ره  اکیرمآ و  اجنیا ، .تسا  ناریا  اجنیا ،
نید یگدازآ و  نارفاسم  جـح  تاقیم  تسا ؛ ناریا  اجنیا  .تس  یقاب  تیدـبا  ات  ینیمخ ، راکفا  هبعک  .تسا  لیف  ههربا و  خـیرات  رارکت 

.يراد

نایبیبح هّللا  حور  / نامز توغاط  اکیرمآ ؛

ییاهدس یناسنا ، تمارک  هب  یبای  تسد  لامک و  ریسم  رد  ناسنا ، هار  رس  هک  دوب  دهاوخ  هدوب و  نینچ  هراومه  دنوادخ ، تنـس  و  ... 
ره ربارب  رد  سپ  دـسرن !؟ دوصقم  لزنم  رـس  هب  مدآ ، ینب  ات  درک  عمج  ار  دوخ  تمه  همه  ناطیـش ، هک  يدینـشن  رگم  .دـنک  ملع  دـق 

.تفای یهاوخ  يدورمن  یلیلخ ، ره  ربارب  رد  ینوعرف و  ییاسوم ،

تمارک و هب  ندیـسر  تداعـس و  ریـسم  رد  ام  رگم  تسا ؛ هنوگ  رگید  دنمان ، یم  شنامزلارخآ  هک  نارود  نیا  طیارـش  هک  رادـنپم  وت 
رصع نایتوغاط  نامز و  ناینوعرف  هک  نادب  سپ  میتسین ؟ يراگتسر 
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رد دیدج ،

هنیک و تملظ و  همه  اکیرمآ -  نامز -  توغاط  داهن ، تلیـضف  قیرط  یط  تقیقح و  قح و  ریـسم  رد  ماگ  یتلم ، هاگره  .دـنا  نیمک 
.ددرگ دوصقم  هب  اهنآ  ندیسر  ربارب  رد  يدس  ات  درک  عمج  ار  دوخ  رَدَغ 

 . ...تسین یهار  تداعس  ات  میهدن ، تلذ  هب  نت  میظع  عنام  نیا  ربارب  رد  رگا  يرآ !

اکیرمآ مشچ  راخ 

شیپ نارای و  تداهـش  زا  تفای ؛ یهاوخن  هک  اهرورـس  اه و  مغ  هچ  اهدورف و  زارف و  هچ  ینک ، رورم  هک  ار  بالقنا  هلاـس  میوقت 27 
هک یتوغاط  ندش  لیلذ  یسوساج و  هنال  ریخست  ات  هتفرگ  هلاس  تشه  گنج  زا  نادناعم ؛ تکاله  نافلاخم و  تلذ  ات  هتفرگ  نالوارق 

هثداح رد  یهلا  هژیو  ترـصن  ات  هتفرگ  تاعامتجا  يراذـگ  بمب  اهرهـش و  ناراب  کـشوم  زا  دـناوخ ؛ یم  ناـهج  تردـقربا  ار  دوخ 
اُولاق َنیذَّلَا  : » قادصم داتسیا و  رفک  هنمیه  مامت  ربارب  رد  یلاخ ، تسد  اب  هک  تسا  یتلم  نیریـش  خلت و  تارطاخ  همه ، همه و  سبط ؛

.دش اُوماقَتسا » َُّمث    ُ هّللا اَنُّبَر 

«. تساکیرمآ مشچ  راخ  ناریا ، یمالسا  بالقنا  : » یبای یمرد  یبوخ  هب  ار  تقیقح  کی  ثداوح ، نیا  همه  زا  وت  یلو 

هداز حیبذ  هرطاف  / میا هدروخ  اکیرمآ  زا  يدایز  ياه  مخز  ام 

هک ار  دادرم  هایـس 28  ياتدوک  میدرک  هبرجت  ام  .گرزب  ناطیـش  ِموش  گنرین  ریوزت و  رد  تسا  هدیچیپ  ام  تارطاخ  زا  يدنلب  لصف 
قافن رذـب  نامداحتا ، بلق  رد  .دوبر  نامناگدـید  قفا  زا  ار  يروهمج  يدازآ و  ناـمرآ  ییاـکیرمآ ، باـبرا  هلیح  هسیـسد و  هنوگچ ،

، زیچان ياهب  هب  نام ، تفن  .دنارتسگب  نامرـس  رب  یهاشنهاش  موش  هیاس  رگید ، يولهپ  هدـناشن  تسد  هتخابدوخ و  تموکح  ات  دیـشاپ 
.دنک هنال  نامیاهرهش  دابآ  یبلح  رد  ینیشن ، هغاز  دور و  جارات  هب  برغ ، يرامعتسا  هنودرگ  يارب 

ام .دندوب  هدید  میلعت  داسوم  ایـس و  هجنکـش  ياه  سالک  رد  هک  ار  كاواس  هنایـشحو  هایـس و  ياه  نادـنز  میدـید  دوخ  مشچ  هب  ام 
هزاوآرپ و تلم  کـی  ِيوربآ  تزع و  هنوـگچ  هک  میا  هدرک  تبث  ناـمنهذ  هناـخ  کـیرات  رد  ار  نویـسالوتیپاک  نیگنن  خـلت و  هبرجت 

هب ییاکیرمآ ، بابرا  ِینارسوه  نیرت  تسپ  ياپ  ات  فرشاب ،

.تفر خلسم 
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.دیشک یم  هنابز  نامناج  قمع  زا  هک  دوب  سدقم  ِمشخ  کی  ِبیهل  دوب ، هتساخرب  هک  يدایرف 

ناگدـید .دوب  هداتـسیا  وا  اب  ییورایور  يارب  تلم ، .تشادرب  كرت  رودزم ، بابرا  شوخ  ِياـه  باوخ  رولب  دـش ، زوریپ  هک  بـالقنا 
ریخـست دوب و  هتفر  هناشن  ار  نامیلم  عفانم  ییاکیرمآ ، هناخ  ترافـس  هدرپ  سپ  زا  هک  دـندید  ار  ینئاخ  ياه  مشچ  شناـناوج ، ِنیبزیت 

.دوب برغ  ریحتم  نامشچ  ربارب  رد  زارفرس  یتلم  یکاب  یب  رادتقا و  جوا  یسوساج ، هنال 

! دندرک یم  رواب  ار  ام  دیاب 

يارب یهاشنهاش ، هزینرـس  روز  هب  شیپ ، زور  دـنچ  ات  هک  یتلم  هک  دوبن  یندرک  رواب  ناشیارب  .دنتـسشن  هرکاذـم  هب  ییاـکیرمآ  نارس 
ناطیـش ، » هللا همحر  ماما  هدومرف  هب  .دنا  هدرک  ملع  دق  ناش ، یلاشوپ  تردـق  ربارب  رد  هزورما  دـندرک ، یم  فیلکت  نییعت  ناش  هدـنیآ 

دـندرک و هساک  کی  ار  ناشاه  هلیح  اهرکم و  ماـمت  .دـنتخاون  یم  ییاـقآ  يرورـس و  سوک  ملاـع ، ياـج  همه  رد  دـندوب و  گرزب »
.دندروآ هنحص  هب  تردق ، يوهایهرپ  شیامن  کی  يارب  ار  يدام  تاناکما  یگمه 

دروخ تسکش  ههربا  مه  زاب 

اهرتپوک و یله  .دوب  ههربا  نایهاپـس  ماقتنا  فدـه  تلم ، کی  هدـیقع  نامیا و  ِيراوتـسا  راب ، نیا  .دوب  هدـمآ  يرگید  راوس  لیف  هاپس 
قیقد و ییایند ، ياه  باسح  همه  .دـندمآ  دورف  سبط  نابایب  رد  هنابـش  هدـید ، میلعت  هدومزآراک و  زابرـس  هورگ  هورگ  اـهامیپاوه و 

زیچ همه  ههربا ، رظن  رد  دـش و  هکم  عافد  یب  کچوک و  ِرهـش  دراو  راوس  لیف  رکـشل  هک  يزور  نامه  لثم  تفر ؛ یم  شیپ  وم  هبوم 
هبعک هناخ  منک و  یم  تظافح  اهنآ  زا  منارتش و  بحاص  نم  : » تفگ ههربا  هب  نابراس  ِدرمریپ  زور ، نآ  .دمآ  ریذـپ  تسکـش  هداس و 

«. درک دهاوخ  ظفح  ار  نآ  هک  دراد  یبحاص  زین 

ریقح کچوک و  ياه  گیر  نامه  ملظ ، یلاشوپ  يدام و  يورین  نیرت  گرزب  ربارب  رد  رگید  راب  کی  دـنوادخ ، سبط ، ناـبایب  رد  و 
ار یماظن  هتفرـشیپ  لیاسو  مامت  نش ، زا  ینافوت  دـیزو و  یهلا  نامرف  هب  داب ، .لیِّجِـس » ْنِم  ٍهَراجِحب  مِهیِمرَت  : » تفرگ راـک  هب  ار  ناـبایب 

.دیبوک مهرد 

هک دراد  ییاناوت  بحاص  یمالـسا  موب  زرم و  نیا  هک  دننادب  ات  دمآرد  شیامن  هب  نایناهج  هدز  تریح  نامـشچ  ربارب  رد  سبط  هعقاو 
.درک دهاوخ  تظافح  نآ  زا 
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مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  تدالو 

يدابآدوواد هموصعم  / دش نشور  غارچ ، نیمهدزای 

.دندش يراج  تیاه  مدق  در  زا  تقادص ، ياه  هناخدور  يدمآ و 

.ار رامش  یب  ياه  هرجنپ  دیشاپ ، یم  رون  تهاگن ،

.یقشع هموظنم  هراتس  نیمهدزای  وت ، .دنام  هریخ  ار  تنامشچ  یبآ  دز و  یخرچ  نامسآ ،

.درک یم  همزمز  ار  رون  تکربتم ، ياه  بل  دوب و  تیاده  ناراب  ار  لهاج  يریوک و  ياه  لد  تمالک ،

.دناوت یمن  ریسفت  يدیشروخ  چیه  ار  تا  هشیدنا  يانشور 

ساـکعنا هب  ار  ناـهج  ياـه  بآ  تا ، یـسوباپ  هب  اـه ، هنیآ  يدـمآ و  دـناشوپ ؛ هفوکـش  ناراـب  ار  هنیدـم  ياـه  هچوـک  يدـمآ و  وـت 
.یشاب تیالو  غورفرپ  غارچ  نیمهدزای  وت  يدمآ ، .دنتساخرب 

يراپسب تجح  نیرخآ  تسد  هب  ار  تناما  ات  يدمآ ،

.دناشن راب  هب  تتیافک  اب  ناتسد  ار  تلادع  ِنیمز 

.دوب یتسار  يزرورهم و  ياه  هرفس  ناشفا  تکرب  تروضح ،
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.دنیشنب ریوصت  هب  ار  يدازآ  هوکش  نانچمه  نامسآ ، میربن و  رطاخ  زا  ار  زاورپ  ام  ات  دندرک ، هبرجت  ار  سفق  ياه  هلیم  تیاه ، لاب 

.دوب هدرک  هضبق  ار  مالسا  ناهج  یسابع ، رکفت  ناتسمز  هک  ماگنه  نآ  دوب ؛ دمحم  نید  جورم  تیاه  سفن 

هک ناسنا ؛ تمارک  يرادـساپ  هب  يدروآ ؛ باـت  ار  متـس  ناروک  .يراپـسب  شتجح  نیرخآ  تسد  هب  ار  دـنوادخ  تناـما  اـت  يداتـسیا 
.دوش یم  توالت  نینچ  نیا  قشع ، خرس  هروس 

میراد یم  تزیزع 

یم راهب  هب  نازخ ، يرمع  سپ  زا  هک  ینارادـیپس  هب  تسا ؛ هدروآ  بات  ار  شراـظتنا  تساـه  نرق  ناـهج ، هک  مشیدـنا  یم  باـتفآ  هب 
نـشور ياهزور  مینک و  یم  ینعم  تدنزرف ، هرابود  ياه  ماگ  اب  ار  نامتزع  دنوادخ ! تجح  نیرخآ  ردـپ  يا  گرزب ، يا  .دـندنویپ 

مـشچ هک  يا  هراتـس  نآ  درورپ ؛ یم  سونایقا  دـیاز و  یم  ایرد  هک  يا  هناخدور  نآ  وت  .مییوج  یم  شا  ینامـسآ  هاـگن  رد  ار  هدـنیآ 
هداج هب  ار  نامدولآ  هم  نامـشچ  یهاگهانپ و  ار  نام  ییاهنت  ياه  هناش  هک  میراد ؛ یم  تزیزع  .تسا  لیدب  یب  یناشکهک  شزادـنا ،

.یناسر یم  نامیا  یباتفآ  ياه 

هاتوک ياه  مایپ 

! داب كرابم  شقیدص  ناورهر  رب  ینشور ، هنییآ و  روآ  مایپ  دنوادخ ، تجح  نیمهدزای  دالیم  - 

هدولآ متـس  رابغ  ار ، ناهج  ياه  هشیـش  ات  دیآ ، یم  میناوخب ؛ اجه  هب  اجه  ار  زاورپ  میزیخرب و  نامـسآ  قشمرـس  هب  ات  دـیآ ، یم  وا  - 
.دنکن

! دینک ناراب  هفوکش  ار  شیاه  مدق  دسر ؛ یم  هار  زا  راهب ، رفاسم  نیمهدزای  هک  دینازوسب  دوع  دیناشفیب و  تسد  - 

هدازرکاذ نیسحدیس  اّرماس / رهم  یب  ياه  هچوک 

ِتراـمع یگیاـپ  یب  لاوز و  یتـح  يا ! هنیک  رپ  ياـه  هنیـس  هتـسب و  ياـضف  هچ  امـش ! تماـما  ِنارود  تـشاد ، يا  هـتفرگ  ياوـه  هـچ 
.دیشاب هتشاد  يرگ  نشور  يارب  یلاجم  هغدغد ، یب  ات  دوب  هدشن  ببس  مه  سابع  نادنزرف  تموکح 
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ینار سوه  عورـشمان و  ياه  هتـساوخ  هار  رـس  رب  يدـس  ار  امـش  داد و  یم  ناشرازآ  نات ، یتوکلم  روضح  هک  ینامدرمان  رایـسب  هچ 
.رگید ياه  نییآ  ناوریپ  ناکُرت و  ات  هتفرگ ، سابع  ینب  زا  دندید ، یم  دوخ  تیاهن  یب  ياه 

.درک یم  غورف  یب  ار  ناشسوناف  يوسوس  امش ، دوجو  باتفآ 

.تخاس یم  لدبم  يا  هناریو  هب  ار  ناشیاهوزرآ  خاک  ناتمالک ،

مالعا يارب  هک  یماگنه  ارماس ، رهم  یب  ياه  هچوک  زا  ناتروبع  یتح  .دـش  یم  هبنپ  دـندوب ، هتـشر  گنرین  غورد و  اب  اه  لاس  هچ  ره 
.تخادنا یم  هرامش  هب  ار  ناشسفَن  دنازرل و  یم  ار  ناشلد  دیتفر ، یم  تموکح  دزن  روضح ،

دندروآ یمن  بات  ار  وت  یلو  ندوب ؛ جاتحم  وت  هب 

اب دننک و  یم  اپ  هباپ  دنا و  هداتسیا  امـش  يور  ِباتفآ  ِندید  راظتنا  هب  اه  هچوک  رد  هرمزور  روما  هناهب  هب  رفن  نارازه  دندید  یم  یتقو 
یم ساره  ساسحا  دـنهدن ؛ تسد  زا  درک ، جورع  نات  ینامـسآ  ِبل  ود  نایم  زا  یمالک  رگا  ات  دـنناشن  یم  ار  ناشیوهایه  ناتندـمآ ،
ِلد ات  درادن  دوجو  امـش  اب  ناشندش  عمج  يارب  یکرتشم  هطقن  هک  دنتـسناد  یم  دنـسرتب ؛ امـش  زا  دیاب  هک  دنتـسناد  یم  اهنآ  .دندرک 
ارچ دننک ؛ یندید  ياهزرم  روصحم  دنناوت  یمن  نداد  رارق  رظن  تحت  اب  یتح  ار  امـش  دنتـسناد  یم  دـننک ؛ شوخ  نآ  هب  ار  ناشهایس 

ریـسا دـندش و  یم  دـیماان  شیوخ  یلاشوپ  ییاناد  زا  هاگره  همه ، نیا  اب  .دوب  ریذـپانانف  امـش  تموکح  دـیتشاد و  هناخ  اه  لد  رب  هک 
نید يا  هناحوبذـم  هلیح  هنرگو  دـندیبلط ؛ یم  ار  امـش  يرای  تسد  دـندروآ و  یم  هانپ  امـش  ملع  تمکح و  راـس  هیاـس  هب  یبادرگ ،

كاله هطرو  هب  ار  نامدرم  هدیقع  داد و  یم  داب  هب  يا  هظحل  رد  ار  ناش  هتشادان 

.دیشک یم 

دنتفاتش باتفآ  گنج  هب 

هب دننیزگرب و  ار  ناوضر  ینشور  یکیرات ، رون و  نیب  دنتسناوتن  لاح  نیا  اب  دنتسناد ؛ یم  ناتناردپ  امـش و  دروم  رد  ار  زیچ  همه  اهنآ 
.دندرک مورحم  ناش  هتسیاش  ناوج و  ماما  ِكرابم  ِدوجو  ِضیف  زا  ار  مدرم  دنتفاتش و  باتفآ  گنج 

! مالسلا هیلع  يرکسعلا  یلع  نب  نسح  دمحم ، ابا  راوگرزب ، ماما  دیتشاد ، یتخس  نارود  هچ  هک  ياو 
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يدمحم سابع  / تا يراهب  ياه  سفن  زاوشیپ  هب 

ات دـندمآ  تا  يراهب  ياه  سفن  زاوشیپ  هب  هنیدـم ، ياه  غاب  هچوک  .درک  رپ  يدـمحم  ياه  لـگ  رطع  زا  ینماد  هنیدـم ، تندـمآ ، اـب 
.دننک رورم  ناشیاه  یگنتلد  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رطع  روبع  هرطاخ 

.دوش اه  نادرگ  باتفآ  هلبق  تیور ، باتفآ  ات  يدمآ  وت 

.یشکب الاب  ادخ  ات  يریگب و  ار  هدنام  اهنت  ياه  تسد  ینک و  قرغ  هام  رد  ار  هراتس  یب  ياه  بش  ات  يدمآ 

، نیا دـتفین و  هاچ  رد  دوشن و  هارمگ  یـسک  ات  ار ؛ هدز  هِم  ياه  هداج  يوش ، سوناف  ار و  نایعیـش  تبرغ  یـشاب ، هاگ  هیکت  اـت  يدـمآ 
.يدوب هتخومآ  هک  یشناد  هشیدنا و  لالز  نید و  تمکح  دوب و  تناردپ  ثاریم 

وت تماما  لاس  شش 

.دنا هدرک  میسن  هناش  رب  هیکت  هک  دوب  ناتخرد  مارآ  باوخ  وت ، شمارآ 

.دوب یگدنز  یمرگلد  وت ، دنخبل  شوغآ ، لاس  طحق  نآ  رد 

رد خرـس ، ياه  لگ  درک و  دهاوخ  مگ  ار  شا  یگـشیمه  ياهراهب  وت ، دنخبل  یب  هک  دـش  یکچوک  نادـلگ  تشهب ، يدـمآ ، هک  وت 
هنشت كاخ  يراهب ، ياهربا  زا  رتدنمتواخس  تتماما ، .دندوشگ  هناقشاع  ياه  هزاوآ  هب  بل  يدمحم ، ياه  لگ  ندش  یناهج  هناتـسآ 

.درک توعد  اه  جوم  يزاب  هب  ار  نادرگرس  هنشت  ياه  یهام  تا ، ینابرهم  سونایقا  باریس و  ار  نیمز 

.دوب قشع  ترارح  زا  رت  مرگ  وت ، تماما  لاس  شش  .اه  بل  مادم  همزمز  قشع ، دش و  اه  هرفس  نان  تکرب ،

وت راگدنام  راگدای  دوعوم ؛

، هام یتبحـص  مه  یب  ار  يدنلب  ياه  بش  ات  تسـشن  اشامت  هب  ار  تبورغ  دیـشروخ ، دوب ، هدماین  وت  ترایز  هب  رتشیب  راهب  هکنآ 28  اب 
یتخبـشوخ اب  ار  نیمز  ریدـقت  یناشیپ  وت ، زا  راگدـنام  يراگدای  اما  دوب ، اه  هرطاخ  همه  زا  رت  هاـتوک  تنتفر ، ندـمآ و  .دـنک  يرپس 

.دش وت  راگدای  هک  دوب  دنوادخ  يدبا  تجح  نیسپاو  جع ،) ) رصع بحاص  .تشون 
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یم يرت  هزات  ياه  هفوکش  دیما  زور ، ره  دیـسر و  دهاوخن  سأی  هب  يدیما  چیه  دنام و  یمن  اهنت  یتسد ، چیه  دیایب ، هک  جع ) ) دوعوم
.دهد

يدرک ربص  طقف 

تملظ هب  ار  تلادـع  یتـخورفن و  اـیند  هب  ار  تنید  .يدرک  يروبـص  نادـنز ، رظن  گـنت  ياـه  هلیم  تشپ  ار  رمع  هاـتوک  ياـه  لاـس 
، دوخ وت  .يدمآ  نوریب  دنلبرـس  قشع ، ناغمرا  زا  .تفرگ  یم  تخـس  وت  رب  ار  یگدنز  نادـنز ، گنتلد  ياهراوید  دـنچره  يدرپسن ؛

.لیعامسا يدوب و  میهاربا  مه 

.يدناسر دوصقم  لزنمرس  هب  ار  رهم  يدنارذگ و  لین  تشحو  زا  ار  قشع  هک  يدوب  یسوم  وت 

.دوبن وت  هتساوخ  يدنلبرس ، زج  یتساوخ و  یمن  ندیسر ، زا  رت  ینتساوخ  دوب و  زاورپ  وت ، هتساوخ 

نیدلاردب مظاکدمحم  / تسا قشع  نشور  ورملق  هنیدم ،

.قاتشم كانشطع و  دنا ؛ هدییوب  ار  رطع  نیمهدزای  هک  دنیوگ  یم  دوخ  ِيریخ  هب  تبقاع  زا  اهرعش ،

هحفـص رب  اه ، یگتـسارآ  همه  .دراد  رورـسم  ناگتـشرف  يوس  زا  زیرکی ، ياه  هناشن  زا  یحرط  نامـسآ ، تسا و  مسبتم  زورما  نیمز ،
.تسا هدیراب  زورما 

.تخادرپ صولخ  روش و  قشع و  هب  ایند ، ِرخآ  ات  یگناتسم ، اب  تفرگرب و  هلایپ  زورما ، حیادم  زا  ناوت  یم  كانبات  هچ 

.حبص ِهاگرد  رب  هداتسیا  تسا ؛ هدش  رهاظ  یسُدق  یمادنا  رد  رگید ، راب  هنیدم ،

.تسا یتشهبیدرا  ياه  هماکچ  دلوت  .ییافوکش  قنور  هناخ  تشپ  دنا  هدیشک  فص  زین  دیاش  تعامج 

.یگدادلد مکحم  ِتفاب  تسا ؛ قشع  نشور  ورملق  هنیدم ،

تسا هدنامن  قشع  هب  يزیچ 

.تسا هدنامن  ینشور  ّتیلک  هب  يزیچ  هک  ام  يارب  تسا  يا  هدژم  نیا ، دوش و  یم  هتـشاگن  تماما  باتک  مهدزای  باب  نَسَح ،»  » مان اب 
.دنیشن یم  راظتنا  هب  ار  شغورفرپ  نامشچ  ایند  نونکا ، مه  زا  .تجح  مامتا  قشع و  رهوگ  هناگی  ِندزرس  هب  هدنامن  يزیچ 
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هراشا

هبنش جنپ 

تشهبیدرا 1386  6

یناثلا 1428 عیبر   8

Apr.2007.26

مالسلااهیلع هموصعم  ترضح  تافو 

هراشا

هبنش

تشهبیدرا 1386  8

یناثلا 1428 عیبر   10

Apr.2007.28

يداب تهزن  / تا هنارترپ  رداچ  رطع  ریز  رد  رس 

.دوب نامزور  ره  رارق  لوق و  يروایب ؛ هناهب  هک  مدوب  هدماین  ربخ  یب 

.دنتخانش یم  ارم  ياپ  يادص  زین  رونلا  تیب  كانمن  ياه  تشخ  مامت  رگید 

یبآ هدیرپ  بل  یشاک  نامه  ات  مدمآ  مدمآ ؛ زین  بش  نآ 

.ییانشآ بش  هدروخ  ناراب  یشاک  نامه  ات 

.دوبن يزیچ  وت ، هنارترپ  رداچ  زا  یبیرغ  رطع  تولخ و  ماب  رب  ما  هتخیرورف  ياهرپ  زج  اما 

.مدز رد  مدمآ ،

.دمآ یم  نمحرلا  هروس  سران و  يامرخ  يوب 

.دنتخیر یم  هچوک  ییاهنت  يانهپ  رب  ار  دوخ  توکس  رپ  هاگن  سیخ ، ياه  هرجنپ  تشپ  تناگیاسمه ، مامت  يدوبن و  وت 
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یشاک همه  نآ  زا  رگید 

سای يوب  رتوبک و  هیآ ، همه  نآ  زا 

.دوبن يدیما  هناشن  چیه 
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تشذگ یمن  هچوک  زا  یسک 

وت هظحل  نیرت  مرحم  زا  هدمآ  يدیس  اهنت 

ار شا  یناهنپ  ياه  هیرگ  زاوآ 

.تخیر میاه  مشچ  لاؤس  زا  رپ  تولخ  رد 

هدشمگ سای  رطع  همادا 

، دوب هتسشن  هودنا  ناوغرا  هب  تیاه ، هنوگ 

، دوب هدش  رپرپ  ردارب  قارف  زا  تلد 

، يدوب متشه  باتفآ  تارطاخ  نیرت  نیگمغ  رهاوخ 

، دوب تا  ییاهنت  ياه  بش  مدمه  تبرغ ، رفس  جنر 

، دادن رادید  لاجم  تهاتوک  رمع 

؟ دش هچ  نام  هزور  ره  رارق  لوق و  اما 

.تساجرباپ ناملوق  مناد  یم 

.تسا ییانشآ  بش  هدروخ  ناراب  یشاک  نامه  یشاک ، یمیدق و  هچوک  نامه  هچوک ،

، دسر یم  هار  زا  همیسارس  هک  نم  ضغب  تسا و  رونلا  تیب  نامه  هناخ ،

.تسا یلاخ  تا ، هداجس  و 

.يا هتخوس  مین  رجعم  نآ  هلابند  هدشمگ و  سای  رطع  همادا  زین  وت  مناد  یم  الاح 

.تا هتسکش  ياه  نادلگ  يارب  یناوخ  هنارت  هن  تا و  هتسب  رپ  نارتوبک  ياپ  هب  یباوخ  یب  هن  رگید 

میا هتسشن  نامرارق  ِرس 

.میا هقالع  هودنا و  لاس  رید  هتسباو  وت ، نم و 

.يدیشک رپ  مهاگن  ماب  زا  ربخ ، یب  هک  منک  یمن  هیالگ 
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.مدرک یم  ناهنپ  گرم ، يالوش  رد  ار  لد  ياه  هراپ  ییادج ، هودنا  رپ  نازیر  گرب  نآ  رد  مدوب ، وت  ياج  رگا  مه  نم  دبال 

! ناج یب  یب  هتشرف ، زا  رت  موصعم  میسن ، زا  رت  كزان  هراتس ، زا  رت  لالز  يا  وت 
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نامرارق رـس  رب  تاقالم ، زا  رپ  لیم  نامه  هب  کیدزن  نم ، لد  زا  رتدـنلب  ياـه  هتـسدلگ  ریز  رد  ییـالط ، ياـه  هرجنپ  نآ  هب  ور  زونه 
! بایرد ار  تتبرغ  بورغ  زا  سیخ  ياه  مشچ  نیا  ما ؛ هتسشن 

نیدلاردب مظاکدمحم  / مق شوپ  هایس  ياه  هچوک 

.تسا هدیشاپ  زورما  ياه  هیثرم  رب  ازع  بالگ  تشونرس ، ناتسد 

.تسا هدروآ  تباجن  ترضح  رـضحم  هب  تسا و  هتخیر  يونثم  بلاق  رد  ار  کشا  ياه  همان  قارف  مق ،»  » زیگنا مغ  رابنوخ و  نامـشچ 
یم رپ  ار  هنابیرغ  چوک  نیا  ياهرتوبک  .دنا  هتسشن  گوس  هب  موصعم ، ياهرون  دبنگ ، درِگ  .دزو  یم  كانزوس  یهآ  مرح ، طایح  رد 

شوپ هایـس  ار  لد  ياه  هچوک  نآرق ، رابت  زا  ییوناب  رفـس  زا  یحرط  .تسا  كانـشتآ  ياه  هورـش  مق ، زورما  تاـعاس  هویم  .دـننازوس 
.تسا هدرک 

.دندنبب تعافش  زا  یلیخد  حیرض ، ياه  هرقن  رب  دنیایب و  ات  دنبلط  یم  لوخد » نذا  ، » مرح رد  تشپ  کشا ، رامش  یب  لیخ 

لاحلا بسح  هک  ییاه  تیب  .تساه  یناوخ  همانترایز  زا  راشرـس  هک  تسا  هداتفا  قیرح  رد  ییاه  تیب  رـس ،» الاب  دجـسم   » رد زورما ،
، دوخ كاخ  رد  ار  تماما  زبس  راید  زا  يا  هشوگ  رگج  مق ، .تسا  نارئاز  ياه  لد 

.دشاب هدرک  بلج  ار  تکرب  ناراب  هشیمه  هجوت  ات  تسا  هتشاد  هگن  راختفا  هب 

.راک هنگ  ياه  لد  يارب  تسا  یهاگهانپ  شمیرح  زورما ، هکنیا  رایسب ، تسا  يرکش 

...زورما .بل  رب  شوپ  هریت  ياه  يونثم  نیرتزوسناج  اب  دنا ؛ تفع  دیپس  هناتسآ  يادگ  همه ، زورما ،

.دنام یم  یقاب  ضغب  زا  هتفگن  تیب  هس  ود  اهتنا ، رد  هشیمه  و  ... 

يریما نیسح  / ...وت زا  سپ 

ناج ردارب ، رادـید  هار  همین  رد  وت  .باـتفآ  نیمزرـس  هب  ییوتـسرپ  هن  هدیـسر و  يا  هنایـشآ  هب  يرتوبک  هن  وت ؛ یب  درذـگ  یم  اـهزور 
، وت زا  دعب  .دوب  هتفرگ  ار  اه  هداج  مامت  يرامیب ، هکیلاح  رد  يدرپس ؛
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دبا ات  يردارب ، هنوگ  رد  یکـشا  هناد  دیاش  وت ، زا  دـعب  .بیرغ  یکـشا  يوب  ار  اه  هداج  مادـم و  تسا  یتبرغ  جـح  ار  هعیـش  نارفاسم 
.تسا نوفدم  سوت ، تبرغ  رد  هک  يردارب  دنامب ؛

دش هعیش  هشیدنا  هاگهانپ  تمودق ، نمی  هب  مق ،

.تسا هدومیپ  ار  يرود  هار  تدبنگ ، ياوه  هب  ملد 

لاب راهب ؛ ماگنه  هب  ما  هدرک  هناهب  ار  ناراب  ار و  تا  ینامسآ  ياه  بش  ما ؛ هدمآ  ینیچ  هراتس  هب  مق ! هتسخ  ریوک  يرتشگنا  نیگن  يا 
ما هشیدنا  .تسا  هدش  هعیـش  هشیدنا  هاگهانپ  وت  مودق  نمی  هب  اجنیا  .ینمأم  دیما  مراکفا ، هتـسخ  ياپ  دراد و  یهانپرـس  يانمت  مسیخ ،

! رون رهاوخ  يا  رون ، رتخد  يا  نک ، ینارون  ار 

دنشخب یم  هتساوخن  نامیرک ،

يدرگ و يا ، هرذ  منم ، .تساـضرلا  تخا  رئاز  رگید ، مین  اـضر و  مرح  رد  ملد ، هـمین  هـک  ما  هتـسخ  يرتوـبک  تـنارادازع ، هوـبنا  رد 
.دنا هدرک  تیاه  مخز  رفس و  ياه  جنر  يروآدای  هناهب  ار  تندیشک  رپ  زور  هک  تنارادازع  تیعمج  لیخ  زا  يرابغ 

هتفگن دنشخب و  یم  هتـساوخن  نامیرک ، هک  تساوخ  ار  تیب  لها  همیرک  تعافـش  دیاب  ینابز  هچ  هب  .هدمآ  تاقیم  هب  زیچان  نیا  منم ،
هاگراب هب  .تسا  هدروخ  كرت  میاپ ، لوات  نوچ  ملد ، ریوک  .ناراـب  یظفاحادـخ  لزغ  رعاـش  نیا  منم ؛ .مراد  هلـص  ياـنمت  .دـنناد  یم 

اه و نامز  هلمج  هک  ینیشنردص  يوناب  ما ؛ هدمآ  همیرک 

هدروآ کشا  هفحت  .نیمز  هدرک  رس  هاشداپ  حادم  رشب ؛ ماجرفان  قشع  رعاش  منم ، ما ؛ هدمآ  هلـص  يانمت  هب  .تسوا  ماع  راب  اه ، ناکم 
.وزرآ همان  ما و 

نایبیبح هّللا  حور  / دش دمحم  لآ  هنایشآ  مق ،

ردپ و قارف  رد  ار  یکدوک  ياه  لاس  دنارذگ ؛ قارف  مغ  رد  ار  دوخ  رمع  هاتوک  ياه  لاس  هک  ییوناب  تلحر  تسا  زوسناج  هچ  و  ... 
تریـصب اـب  ار  دوخ  ناـمز  تجح  ادـخ و  یلو  هک  مالـسلااهیلع  هموصعم  همطاـف  نوچ  تسیک  .ردارب  قارف  رد  ار  یناوج  ياـه  لاـس 

رضحم كرد  قاتشم  دسانشب و  يولع ،
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رد دناوت  یم  تفاسم ، يرود  هار و  یتخس  رگم  ددرگ !؟ ردارب  قارف  يالتبم  نامرح و  سفن  مه  نامز ، ناملاظ  روج  زا  یلو  دشاب ، وا 
...!؟ دنک داجیا  یللخ  مالسلا ، هیلع  رفعج  نب  یسوم  رتخد  مزع 

لد هب  مالسلااهیلع  همطاف  نادنزرف  هدارا  زا  هک  یـسرت  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  نانمـشد  هنیک  تواسق و  زا  تفگ  ناوت  یم  هچ  اما 
 . ...دنراد

بات هک  نانچ  دـش ؛ نوزفا  شرامـش  یب  ياه  غاد  رب  اـه  مغ  هچ  دیـشک و  اـه  یتخـس  هچ  رطخ ، رپ  هار  نیا  رد  فیحن ، مسج  نیا  هآ 
فیحن مسج  یلو  دیشکرپ ، نامسآ  هب  شا  یمارگ  ناج  هدنرپ  .دناشک  مق  هب  ار  دوخ  يروجنر  تیاهن  رد  درواین و  دصقم  هب  ندیسر 

...دننیزگ اوأم  شتمارک  تمحر و  لاب  رپ و  ریز  تما ، نامیتی  دنک و  دابآ  ار  ربمغیپ  لآ  هنایشآ  ات  درک  مق  ینازرا  ار  شا  هدیجنر  و 

تسا نما  یهاگهانپ  تمرح ،

ینیب یم  نایـصع  .ینکفا  یم  رظن  وس  ره  هب  .يرادن  ار  ایند  نیا  رد  ندنام  بات  ایوگ  .تسا  هدمآ  گنت  هب  یهایـس ، همه  نیا  زا  تلد 
یـشومارف تلفغ و  رد  قرغ  مدرم  نیا  رـس  رب  راوید ، رد و  زا  اه  هنتف  تبکن و  زا  رپ  تسا  هدـش  یلاچ  هایـس  ناهج ، ییوگ  تملظ ؛ و 

.دراب یم 

هدـش عـفد  رهـش ، نیا  زا  اـهالب  اـنامه  هک  دـیربب  هاـنپ  مق  هب  تفرگرب ، رد  ار  اهرهـش  همه  اـه ، هنتف  هاـگره  : » هک يونـش  یم  ناـهگان 
(1) «. تسا

شوغآ ییوگ  وت  .دوش  یم  يراج  تناگدـید  زا  کشا  رایتخا ، یب  دـتفا و  یم  مرح  يابیز  دـبنگ  هب  تهاگن  ینک ، یم  زاب  هک  مشچ 
مهرم تا  هتسخ  هنیـس  ياه  مخز  رب  هتفرگ ، شیوخ  لاب  رپ و  ریز  ار  وت  هک  ینک  یم  سح  ار  مالـسلااهیلع  هموصعم  ترـضح  رهم  رپ 

«. نیملاعلا بر  هّللدمحلا  : » ییوگ یم  هتسهآ  ینک و  یم  مرح  يابیز  نامسآ  هب  یهاگن  .دهن  یم 

هاتوک مایپ 

! داب تیلست  مالسلااهیلع ، هموصعم  همطاف  ترضح  تیب ، لها  همیرک  دوخ ، نامز  يوناب  نیرترب  هنابیرغ  تلحر  زورلاس 
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هداز حیبذ  هرطاف  / دروخب هرگ  مالسلا  هیلع  اضر  هاگن  هب  تهاگن  دوبن  ردقم 

! نامیاه مشچ  بات  یب  قفا  رد  يدراذگ  مدق  هک  دوب  زورید  نیمه  راگنا 

نیا تشذگ  دوز  هچ  .دوب  هدـش  مق  لها  ياه  لد  هناخ  نامهیم  يداش ، هلهله و  .وت  رونرپ  زبس و  هواجک  دورو  يارب  دـیپت  یم  ناملد 
! تا ینیمز  روضح  زور  هدفه 

! یتفر ادخ  ینامهیم  هب  مق ، مدرم  ینامهیم  زا  دوز  هچ 

ترارح يوسوم ، نادـناخ  همیرک  دوش و  رود  وت  نینزان  دوجو  زا  الب  ات  میدرک  یم  یناـبرق  تیاـه ، مدـق  ياـپ  يدـمآ ، هک  زور  نآ 
.دروایب تاغوس  نامیارب  ار  مالسلا  هیلع  اضر  دیشروخ 

رظتنم نامشچ  هب  وت ، قاتشم  ناگدید  دوبن  تمـسق  ییوگ  تسـشن ! نازخ  هب  نامنامـشچ  يروابان  رد  دوز  هچ  تا ، یناوج  راهب  یلو 
لد هزور  ره  نابزیم  وت ، يافـصاب  هناخ  هک  دوب  ردـقم  يدوب ؛ هدـماین  رونلا  تیب  ینامهیم  هب  وت  راگنا  دروخب ! هرگ  مالـسلا  هیلع  اضر 

.دوش مق  یلاها  ياه 

دش وت  تمارک  راس  همشچ  مق ،

یتشهب ناشوج  ياهرهن  ات  ار  وت  فراع  رئاز  ياپ  هک  تسا  رون  نادـناخ  همه  كاپ  مرح  وت ، مرح  مالـسلا ! هیلع  همئـالاداوج  همع  يا 
هدرورپ دنا  یهلا  ملع  ندعم  هک  ینادناخ  فدص  رد  تدوجو ، رهوگ  .دناشک  یم 

! دشوج یم  تا  هثدحم  هملاع و  دوجو  زا  ینامسآ  فراعم  رثوک  هدش و 

هدیـشوج مق  ینارون  بلق  رب  دـهز ، ملع و  ياه  همـشچ  تا ، یناحور  تادابع  ینامـسآ و  ملع  ناروف  زا  يداهن و  مق  كاـخ  رب  مدـق 
.تسا

تردام ناهنپ  رازم  دای  هب 

«! مالسلا هیلع  رفعج  نب  یسوم  رتخد  يا  وت  رب  مالس  ادخ ، یلو  همع  يا  وت  رب  مالس  ادخ ، یلو  رتخد  يا  وت  رب  مالس  »

! ینک نامباریس  تعافش  يایرد  زا  تمارک ، نییآ  هب  ات  میا  هدروآ  هانپ  وت  هناخافش  هب  قشع ، قیرط  ناگدنام  هار  ناگتسخ و  ام 
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فک زا  ربص  هنیدـم ، ياه  هچوک  ياهنت  يوناب  دای  .تسا  هدـش  هتـسکش  ناماه  مشچ  یناراب  ياوه  رد  یگنتلد  ضغب  ناج ! هموصعم 
جنک رد  ات  میباتـش  یم  وت  مرح  نما  هیاس  هب  سپ  .میرادـن  بات  تا ، همولظم  رداـم  ناـهنپ  ربق  تراـیز  يارب  تسا و  هدرب  نامـساسحا 

.میریگب مارآ  تمیرح  تولخ 

نینط راگنا  تسا ! کیدزن  مالسلا  هیلع  اضر  ینامسآ  ناتـسآ  هب  وت ، مرح  ياه  هتـسدلگ  ردقچ  مالـسلا ! هیلع  اضر  همیرک  رهاوخ  يا 
ترایز ارم  ییوگ  دنک ، ترایز  مق  رد  ار  مالسلااهیلع  هموصعم  سک  ره  : » هک دچیپ  یم  نامیاه  بلق  ياوه  رد  هظحل  ره  وا ، يادص 

«. تسا هدرک 
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ناوج زور 

نایلیلخ يدهم  / یگدنز راهب 

یپ زا  دش و  یم  باتش  ِدنمس  هب  ما  یناوج  »

(1)« مدیسرن مدیود و  وا  مدق  رد  درگ ، وچ 

.بات یب  رارق و  یب  یناج  دراد و  باداش  یلد  ناوج ،

.هنییآ نوچمه  یناج  دراد و  هنیک  یب  یلد  ناوج ،

.دیارس یم  ار  ینابرهم  قشع و  دیادز و  یم  رت  هدوسآ  لد ، ِراگنز  ناوج ،

.دنیب یم  رتوکین  ار  قیاقح  دنیشن و  یم  نامیا  هشیدنا و  هلق  يادنلب  رب  ناوج ،

.یگدنب یگدرب و  زا  نتسَر  ماگنه  تسا و  یگدنز  راهب  یناوج ، و 

 . ...نتفنش نتفگ و  لگ  تسا و  نتفکش  نارود  یناوج ،

یم یناوتاـن  زجع و  نازخ  یمدآ ، رب  یناـمداش ، افـص و  رمع و  ِراـهب  دور و  یم  فک  زا  ماجنارـس -  یناـگیاش -  جـنگ  نیا  سوسفا ،
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  دوش ؛

(2) «. ُهَِیفاْعلاَو ُبابَّشلا  امُهَدَقَف ؛ ْنَم  ِّالا  امُهَلْضَف  ُفِْرعَیال  ِناْئیَش  »

.میرادب ناشزیزع  میرامشب و  تمینغ  دندنبرب -  تخَر  یناگدنز ، غاب  زا  هکنآ  زا  شیپ  ار -  تمالس  یناوج و  یکشاک  ام  و 
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!؟ دندرکن یط  ار  قشع  لصف  تشه  ام ، ناناوج  رگم 

یمن راتفرگ  .اه  نایـصع  مطالت  اه و  هظحل  رورغ  هدینت و  ياهرات  رد  زگره  دـنیادرف و  زاس  تشونرـس  نانز  نادرم و  زورما ، ناناوج 
اب نتخاس و  مهارف  ار  نآ  هب  ندیـسر  تاناکما  رازبا و  نتخانـش ؛ ار  فده » : » ینعی یبایماک ،»  » و تداعـس »  » دنناد یم  کین  هک  دنیآ ؛

.نتخات نآ ، يوس  هب  سفن » هب  دامتعا   » و ادخ » هب  لکوت  »

ار اه  ییابیز  اه و  یکین  قشع ، زبسرـس  شمارآ  رد  دـنناوت  یم  هک  گرزب ؛ ییایرد و  ییاـه  لد  دـنراد و  گرتس  يا  هدارا  ناـناوج ،
.دنیاشگب دیشروخ  هناخ  هب  يرد  دنیارسب و 

.دروآ قوشعم  نیرت  قشاع  ناتسآ  هب  يور  درک و  یتشآ  اه  هراتس  اب  دیاب  طقف 

.نتسب ادخ ، هب  لد  نتسسگ و  ار  اه  سوه  اهاوه و  ریجنز  نتسَر ، ترثک »  » ِماد زا  نتسشن ، تدحو »  » ياقنع لاب  رب  دیاب  طقف 

يارب یخساپ  هاگ  چیه  هک  ییاه  بتکم  یلاشوپ و  ییاه  هفسلف  اهنت  اهنت و  دنراد ؟ هچ  نارگید ، رگم 

و ییاهر »  » دـندرکن و یط  ار ، قشع  لصف  تشه  ام ، نیرفآ  هسامح  ناـناوج  رگم  و  دـنرادن ! یمدآ  نیداـینب  یعقاو و  ياـه  هتـساوخ 
.میناِرب دیحوت  هلق  ات  دیما ، قشع و  زا  يراب  هلوک  اب  مینامب و  ام  ات  دنتفر  نانآ  دندرواین !؟ ناغمرا  هب  نامیارب  ار  تینما » »

میهدن تسد  زا  ار  تصرف 

، میهدب تداع  ندیود »  » هوکُـش هب  ار  نامیاهاپ  و  ندـید »  » ِتقادـص هب  ار  نامیاه  مشچ  رگا  .میهدـن  تسد  زا  ار  ییالط  تصرف  نیا 
! دیسر ات  تفر ، دیاب  مه  زاب   (1)« دید دیاب  رگید  ِروج   » طقف .تسام  همه  ِموتحم  ِتبقاع  ندیسر ،» »

يداب تهزن  / یناوج ياپزیرگ  بسا 

هدیرب توکلم ، زا  ناسنا  دنویپ  زونه  اریز  تسا ؛ رت  ناسآ  یگدیروش ، نارود  رد  يزاس  كاپ  یناوج و  ترطف  زا  یبوررابغ  هراومه 
کیدزن ییایوپ  ییاهر و  هب  سپ  تسا ؛ هدرکن  ریگ  نیمز  ار  وا  كاخ ، هب  شـسنُا  هتـشگن و  مکحم  نیمز ، رب  يو  ياپ  ياج  هدـشن و 

.تسا رت 
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ندرک سَرَه  هاگ  نآ  .تسا  رترابرپ  رتروانت و  نآ  رد  زین  تاداع  تخرد  دـشاب ، رت  یمیدـق  ایند  رد  یمدآ  تاـقلعت  هشیر  ردـقچ  ره 
یم دنلب  يرگید  رـس  ینک ، عطق  ار  شیاهرـس  زا  کی  ره  هک  تسا  يرـس  تفه  ياهدژا  نتخادنا  ياپ  زا  يراوشد  یتخـس و  هب  نآ ،

.دوش

تعاجش تردق و  رگید ، يوس  زا  اما  درادن ، ار  ناوج  لاهن  کی  یتسـس  لزلزت و  شزرل ، لاس ، نهک  تخرد  کی  هک  تسا  تسرد 
هب دـشاب ، هتـشاد  يرتشیب  هقباس  یمدآ ، ياه  یگتـسبلد  ردـقچ  ره  نوچ  درادـن ؛ زین  ار  دوخ  شیور  لحم  ریاب  نیمز  زا  ندـش  هدـنک 

.تسا رت  تخس  اه  هتساوخ  قفا  تهج  رد  رییغت  تبسن  نامه 

ناوج هبوت 

مزع اب  دنک و  ینامیـشپ  راهظا  .دزاس  یلاخ  هانگ  زا  ار  لد  دیاب  راک ، هبوت  درف  .تسین  هرابود  دـلوت  ددـجم و  شیور  زج  يزیچ  هبوت ،
كاخ هنیرید  ناهانگ  اـب  يرتمک  تبارق  هک  ناوج »  » يارب لوحت ، رییغت و  نیا  هشیمه  .درادرب  مدـق  شیوخ  هاـنگ  كرت  يارب  خـسار ،
لـصف هچرگا  هک  تسا  نیا  دوش ، یم  یلاعت  يادـخ  دزن  رد  راک  هبوت  ناوج  تیبوبحم  ثعاب  هچنآ  اما  تسا ، رت  ناسآ  دراد ، ینیـشن 

ماخ و ناوج  هک  تسا  يرورپ  عونت  یبلط و  تذل  يواکجنک ، ییاورپ ، یب  تقو  اما  تسا ، هارمه  يرتمک  ياه  یگتـسبلد  اب  یناوج ،
.دناشک یم  هتخانشان  ياه  هبرجت  كانرطخ  يداو  هب  ار  هدومزاین  هار 

كرس ییاج  ره  هب  شنوماریپ ، طیحم  فشک  تذل  كرد  يارب  هک  تسا  ییاپون  كدوک  نوچمه  كولس ، ریـس و  يداو  رد  ناوج ،
شیاپ دروخب و  گنس  هب  شرـس  اهراب  ریـسم ، نیا  رد  دیاش  دشاب و  فقاو  دنک ، یم  شدیدهت  هک  ییاهرطخ  هب  هکنآ  یب  دشک ؛ یم 

تاساسحا شکرـس و  ياـه  ناـجیه  ناـیلغ  ناروف و  هک  یناوج  هحوبحب  رد  سفن  راـهم  سپ  .دریگ  رارق  طوقـس  ضرعم  رد  دزغلب و 
سفن هزات  شومچ و  بسا  رود  دهاوخب  یمدآ  ییوگ  تسا ؛ تخس  كدوک  نامه  ياپ  نتـسب  هزادنا  هب  دراد ، دوخ  اب  ار  رگ  بوشآ 

.دزادرپب وا  میلعت  هب  دشکب و  راصح  يا  هتخسیگ  راسفا  و 

لایما هب  نایغط  هزاجا  دنزب و  یمکحم  دس  شا ، یناوج  شورخرپ  هناخدور  رب  دیآ و  قیاف  میظع  یتخـس  نیا  رب  دناوتب  یـسک  رگا  اما 
هک دهد  یم  رارق  دوخ  فطل  هیاس  ریز  ار  وا  نانچنآ  دراد و  یم  تسود  نارگید  زا  رتشیب  ار  وا  دنوادخ  دـهدن ، دوخ  یناوج  زیارغ  و 

.دوش ناربج  تقیرط ، نیا  رد  هدش  لمحتم  ياه  یتخس  مامت 
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یجیهم هبادوس  / اپزیرگ لاجم  نیا 

، اهوزرآ مامت  .دور  یم  وس  ره  هب  كاخ ، هصرع  رب  میاه  ماگ  ِنایاپ  یب  نانیمطا  شمارآ و  تسا و  نم  ياـه  تسد  رد  یتسه ، ماـمت 
هک اریز  دزادنا ؛ یمن  هزرل  هب  يا  هدنیآ  ساره  چیه  ار  میاه  ینامداش  دنـسر و  یم  نیقی  هب  نم  رد  ینامـسآ ، ياهرواب  اهدیما و  همه 

 . ...مناوج نم 

چیه شدنمناوت ، ياه  تسد  اب  یناوج ، .درب  یم  نشور  يا  هدنیآ  هب  ارم  هتسشن و  نم  ياه  هناش  رب  یتسه ، لیدب  یب  هیامرس  یناوج ،
يدصقم چیه  شا ، هشیمه  نیب  شوخ  ياه  مشچ  دناد و  یمن  لاحم  ار  ییوزرآ 

.دراگنا یمن  رود  ار 

، گنرد یب  ارم  میوقت  ياهزور  دـنرب و  یم  دوخ  اب  ارم  ناباتـش ، هک  دـنداب  سنج  زا  اما  ییالط ، ياه  سفن  نیا  زبس ، ياه  هظحل  نیا 
.دنراذگ یمرس  تشپ 

نم رد  تلفغ  يا  هظحل  رگا  منیـشنب ، رگا  .تسا  نتفر  لاح  رد  هفقو ، یب  اـپزیرگ ، لاـجم  نیا  زاورپزیت ، لابکبـس  هدـنرپ  نیا  یناوج ،
ترـسح و اـب  نم  درذـگ و  یم  وا  دراداو ، نوکـس  هب  ارم  دـننک و  هسوـسو  ار  میاـه  ماـگ  شزغل ، یتسـس و  یـسفن  رگا  دـنک ، هنخر 

.دنام مهاوخ  اهنت  هدماین ، تسد  هب  ياهدصقم  هتفر و  دابرب  ياهوزرآ  اب  یهت ، ياه  تسد  اب  شیوخ ، هدنکفارس  نارسخ ،

مناوج نم ،

هلالس زا  دیاس ؛ یم  يدنلبرـس  تلادع و  ندمت و  جوا  رب  رـس  هشیمه ، هک  یخیرات  نشور  رابت  زا  دیحوت ؛ هب  رواب  لسن  زا  مناوج ؛ نم 
.تسا یناملسم  میلست و  یهاوخادخ و  نامیا و  هچنآ  ره 

یب دنوادخ  زا  راشرس  یلد  اب  نطو ، یبآ  نامسآ  فقس  ریز  مریگ و  یم  شیوخ  لکوت  ربص و  شود  رب  ار  مکیدزن  رود و  ياهوزرآ 
 . ...نم يادرف  ینعی  نیمزرس ، نیا  يادرف  نیمزرس و  نیا  يادرف  ینعی  نم ، هدنیآ  .مشیوخ  جاوم  هدنیآ  راپسهر  اتمه ،

رد ار  یتخب  شوخ  ررکم  ياهدنخبل  دـناسرب و  ادـخ  هب  ارم  زیخ ، قیاقـش  ِكاخ  نیا  رد  هک  متـسه  ینـشور  يادرف  باکر  رد  اپ  نم ،
.دناشنب مراگزور  هظحل  هظحل 

.تفرگ دناوت  یمن  نم  زا  ارم  نیمزرس  ياهزرم  یناشن ، طخ و  چیه  یمک و  شیب و  دیدهت  چیه  ریسم ، نیا  رد 
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، نایم نیا  زا  مشیوخ و  ياهوزرآ  يوجو  تسج  رد  هدناشوپ ، مرکیپ  رب  یناوج  هک  ینت  نیئور  نهاریپ  اب  شیوخ ، یناوج  مامت  اب  نم 
.مناهاوخ تماقتسا  هچره  اب  ار  میادخ  تریغ و  هچره  اب  ار  منطو 

ناوج ياه  هلال  دای  هب 

ار میاه  ندیـشک  دق  مسارهن و  نم  ات  دندش  رپرپ  دنداتـسیا و  داب  راذـگهر  رد  ییاه ، هلال  هک  تفر  دـهاوخن  نم  ِیناوج  دای  زا  زگره 
.دنکن رب  گرب و  یب  ینافوت ، چیه 

.تفر مهاوخن  ههاریب  هب  دنداد ، ناشن  ناشنمؤم  ياه  هخاش  تشگنا  اب  هدیپت ، نوخ  رد  ياهورس  هک  يزبس  هار  زا  متسه ، ات 

يدمحم سابع  / تسا نم  لاجم  اهنت  یناوج ،

هب هک  اعد  هناقـشاع  ياهدور  رد  ار  میاه  تسد  امرف و  زبس  تسا ، نکاس  راهب  غاـب  هچوک  رد  هک  یبیـس  تخرد  لـثم  ار  ملد  ایادـخ ،
! نک روانش  دنیآ ، یم  وت  رادید 

! مشاب هدش  رت  کیدزن  وت  هب  لیئربج  زا  هکنآ  زا  شیپ  دنوش ؛ رپرپ  ما ، یناوج  ياه  هفوکش  هاوخم  اهلاراب ،

ياهزور نک ! فسوی  نهاریپ  زا  رتوب  شوخ  ار  ما  یناوج  منک ! هرامـش  تیاـه  هتـشرف  سفن  اـب  ار  ما  یناوج  ياـهزور  راذـگب  یهلا ،
یندنام راگزور  یناوج ، .قشع  زا  دنرت  ینتساوخ  داهرف و  هشیت  يادص  زا  رتاوآ  شوخ  یلیل ؛ هاگن  زا  رت  نشنلد  دنا ؛ نیشنلد  یناوج ،

.تساه هرطاخ  نیرت 

.مرادن یناوج  زج  یلاجم  هک  مناوخب  یناوج  رد  یهلا ،

متسه ما  یناوج  نارگن  نم 

.دناکتب ار  بیس  ياه  هفوکش  نازخ ، منک ، یناوج  هکنآ  زا  شیپ  مسرت ، یم  .مخرس  ياه  بیس  ندیسر  نارگن  نم 

، موشن زیربـل  وت  تداـبع  رطع  زا  یناوج ، هزور  ود  نیا  رگا  .تسا  زور  ود  نیمه  یناوـج ، راـهب  هک  مناد  یم  مرادـن ؛ يداـیز  تصرف 
؛ منک هرامـش  وت  ياضر  داـی و  اـب  ار  سفن  دـنچ  نیمه  مناوتب  شاـک  .داد  دـهاوخن  نم  هب  ار  وت  هناقـشاع  ندـییوب  لاـجم  رمع ، نازخ 

! ...شاک
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يدمحم لگ  زا  رتوب  شوخ 

سفن رطع  اه ! هنارت  همه  زا  رت  هناقـشاع  مـالک  يا  تاـملک ، همه  زا  رتهب  توکـس  يا  يدـمحم ، ياـه  لـگ  سفن  زا  رتوب  شوخ  يا 
.ندش ینابرق  زا  لیعامسا  تیاضر  تاظحل  يوب  تدنخبل ، دهد و  یم  هیمس  رامع و  یناملسم  يوب  تیاه ،

.دنک یم  كاپ  كاپان  نامشچ  زا  ار  كاخ  رابغ  هک  تساهربا  نیرتدیفس  تنهاریپ ،

.نک زیربل  تیاعد  رطع  اب  ار  ما  یگنتلد  ياه  هچوک  ناملسم ! ناوج  يا 

ما هداد  هفوکش  ناریا  غاب  رد 

ما هدروآ  شک  شیپ  ار -  نارذگ  ياهزور  نیا  یناوج -  ياه  هفوکش  مامت  ما و  هداد  هفوکـش  ناریا  غاب  كاخ  رد  ار  ما  یناوج  نم ،
.منک غاب  نیا  راصح  ات 

راگدـنام نیا  منک  نادـیواج  اـت  تشاد ، مهاوـخ  هاـگن  هدـنز  ار  یناریا  گـنهرف  درک و  مهاوـخ  كاـخ  نیا  يدنلبرـس  مَلَع  ار  مملع 
.ار گنهرف 

، دیشروخ زا  رت  نشور  هدنیآ  قوش  اب  ار  ما  یناوج  همه  نم  .ار  كاخ  ینامـسآ  نیا  ار ؛ سدقم  كاخ  نیا  میارـسب  مسفن ، ره  اب  دیاب 
.دز مهاوخ  هفوکش  ناریا  يارب 

دیهش ياه  ناوج  دای  هب 

اب ار  اه  هوک  هنماد  راهب ، ره  اه ، هلال  .دزیر  یم  میسن  شود  رب  ار  نات  یناوج  ياه  سفن  زا  راشرـس  رطع  حبـص ، ره  نوگ ، هلال  كاخ 
.دنک یم  هیوم  ار  ناتنارجه  تشد ، هب  تشد  هوک و  هب  هوک  امش ، نادرگرس  رصع ، ره  داب ، دننز و  یم  گنر  خرس  امش ، نازخ  دای 

.میناشوایس امش  نیشن  گوس  زونه  ام  ییادخ ! نادیهش  يا  هسامح ، نادرم  يا  دنولا ، زا  رت  تماق  تسار  يا 

.مینک یم  قشم  امش  تریغ  یگنادرم و  يراگزیهرپ و  اب  ار  دوخ  یناوج  ياهزور  مامت  ام ! بتکم  ینیسح  ياه  شرآ  يا 

.تسام راگدنام  ياه  هرطاخ  همه  زا  رت  نادیواج  امش  دای 

! دیواج ناتدای  ناریا ، ناوج  نادیهش  يا  يراگدنام ، شوخ  ياه  هرطاخ  يا 
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يریشمش هّللا  حور  / يا هدش  گرزب  رگید 

هن رگید  .يا  هدـش  گرزب  يزیخ ؛ اـپ  هب  ینز و  يا  هناـش  یکدوک ، هتفاـت  مه  هب  ياـهوم  نیا  رب  هک  دریگ  یمارف  ار  وت  یگدـنز ، رطع 
یم راکیپ  هنوگچ  رذگدوز ، هنایم  نیا  رد  هک  دننیب  یم  ار  وت  همه  زورما ، .دوبن  وا  هجوتم  یـسک  يدیود و  یم  اه  هچوک  رد  هک  ینآ 

تناوت هک  يراگزور  ات  يراذگ  یم  ياج  هب  دوخ  زا  هچ  ینک و 

.ینیشنب نآ  هراظن  هب  یتسشن ، يرانک  هب  دش و  هدوسرف 

تسا گنت  تقو 

هدـش ایهم  یگدـنز ، راب  ندیـشک  شود  هب  يارب  تیاه  هناـش  هک  یتسه  وت  سپ ، نیا  زا  دریگ و  یمارف  ار  وت  هنوگ  نیا  یگدـنز  رطع 
.تسا

هیکت يراد ، ناوت  ات  هک  تسیاب  تیاپ  يور  نک ، هرگ  ار  تیاه  تشم  .دسر  یم  زین  تناکدوک  تبون  تسا و  هتشذگ  تناردپ  تبون 
نآ رد  ار  یگدـنز  رطع  تسا و  یتسمرـس  یـشوخرس و  هیام  تا ، یناوتان  ياهزور  يارب  اهزور ، نیا  هرطاـخ  یتسه و  يرایـسب  هاـگ 

.تسا گنت  تقو  زیخرب ، .دناسر  یم  تماشم  هب  مه  هماگنه 
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رگراک راک و  یناهج  زور 

هراشا

هبنش هس 

تشهبیدرا 1386  11

یناثلا 1428 عیبر   13

May.2007.1

يدابآدوواد هموصعم  / دنمتریغ ناوزاب 

.راوتسا ییاه  ماگ  دنمتریغ و  یناوزاب  اب  تمبای ؛ یم  تمه ، شالت و  زیمآ  هرطاخم  ياه  هندرگ  رد 

.تسا هدنارذگ  رس  زا  ار  يرایسب  ياه  نافوت  هک  جاوم  هدرتسگ و  تسا  ییایرد  تلد ،

کیدزن ار  ییافکدوخ  تسدرود  ياه  قفا  هک  وت  اب  یگتـشذگدوخ ؛ زا  بیـشن  زارفرپ و  ياه  خال  گنـس  یکیدزن  ات  میآ ؛ یم  وت  اب 
.يا هدرک 

ِدوخ زا  رت  تخـس  راک ، رب  تموادم  : » دـیامرف یم  هک  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  دـنوادخ ، تجح  نیمجنپ  زا  ینخـس  اب  مروخ ، یم  قرو 
دنمونت و یناتخرد  هب  نطو ، يزاین  یب  ياه  لاهن  نونکا ، هک  هنوگ  نآ  تا ؛ هنانمؤم  شـشوک  رب  يا  هدرک  تموادم  وت  و  .تسا » راک 

.مییاتس یم  ار  تا  هدنزرا  روضح  میراد و  یم  گرزب  ار  وت  .دنا  هدش  لدب  رتسگ  هیاس 

یگدنزاس ياه  هداج  رگداهج 

.منیب یم  هدرتسگ  تیاه ، هناش  رب  ار  تزع  باتفآ  ما و  هتسشن  نطو ، یناتسهوک  ياه  هنماد  رب 

.يا هدرک  نیمزرس  نیا  يدنلبرس  فقو  ار  تا  هتسب  هنیپ  ناتسد  هک  منک  یم  رکف  وت  هب 

.دنا هدوتس  ار  تدنمهوکش  روضح  دنا و  هدرک  شرافس  تمیرکت ، هب  دنوادخ ، صاخ  يایلوا  هک  نانچنآ  یلیدب ؛ یب  يا  هیامرس  وت ،
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.یهد یم  دنویپ  رتسگ ، باتفآ  ياه  یبآ  هب  ار  نامدولآ  هم  درس و  ياهزور  وت ، یگدنزاس ! ياه  هداج  رگداهج  يا 

.میا هتسنادن  ردق  ار  تتادهاجم  راوشد  ياه  هظحل  رگا  شخبب ، ار  ام 

دنا تکرب  یب  مارح ، ياه  همقل 

.درامگ یم  تمه  هزیکاپ  یشالت  هب  هک  وا  تسش ؛ دهاوخ  ناج  نت و  ینشور ، ریخ و  ياه  هناخدور  رد 

نانآ .دنک  یمن  يزور  بلط  دولآ ، لگ  ياه  هکرب  زا  هک  وا  يریخ ؛ هب  تبقاع  شیاه  هظحل  ماجنارـس  تسا و  زیخ  تکرب  شا ، هرفس 
تکرب یب  ياه  هشیر  دنوش و  یم  یگریت  بادرم  یهار  دنهد ، یمن  تیاضر  مارح  ياه  همقل  هب  زج  دـننار و  یم  عمط  يایرد  رب  هک 

؛ دنا هتساخرب  گنج  هب  ادخ  اب  ناراوخابر ، هک  تسا  دنوادخ  نشور  مالک  نیا  .تسـشن  دهاوخ  یگدیـسوپ  هایـس  كاخ  هب  ناشناج ،
زج ینایاپ  نینچ ، نیا  ینامدرم 

.تشاد دنهاوخن  یگدنکفارس  يدوبان و 

هاتوک ياه  مایپ 

.داب كرابم  ییایوپ ، شالت و  هصرع  نارگداهج  رب  یگدنزاس ، راک و  یناهج  زور  - 

هناخدور هب  ار  یگتسباو  ياه  فرب  دیـشروخ ، نوچ  ترظندنلب ، نامـشچ  تسا و  ییافکدوخ  ياهزور  راختفا  تا ، هتـسخ  ناوزاب  - 
.دنک یم  لدب  يدنلبرس  تزع و  ياه 

.تسا شتآ  بآ و  رگ  یتشآ  ار  تعنص  ملع و  نشور  ياه  هروک  تناتسد ، - 

.يدنمزاین سوباک  زا  ینک  نامرطاخ  هدوسآ  ات  يا  هدمآ  وت  - 

.يا هتسب  رمک  نامتزع  هب  هک  میراد ، یم  تزیزع 

هدازرکاذ نیسحدیس  يا / هدرک  نت  هب  داهج  نهاریپ 

دوخ و يدنلبرـس  يارب  هک  یتقو  يریگ ، یمرب  تا  هنازور  شالت  یناشیپ  زا  ار  یگتـسخ  قرع  ناتـشگنا ، تمه  ياـنحنا  اـب  هک  یتقو 
یتقو لد ، دیما  يایرد  هب  يراپس و  یم  نت  راک  تنحم  هب  تناشیوخ ،
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هار رد  يراد ؛ یمرب  مدـق  نایوگ ، هّللاب » الا  هوق  الو  لوح  ال  ، » تمه يوزاب  هب  وزاب  يرذـگ و  یم  یتسـس  هدولآ  باوخ  ِشلاب  زا  هک 
.يا هدرک  نت  هب  داهج  نهاریپ  يا و  هتشادرب  مدق  ادخ 

هچ سپ  تـسا !؟ تّزع  يدنلبرــس و  هـّلق  بحاـصت  يارب  شکاـشک  زج  يزیچ  داـهج ، رگم  تـسا !؟ هزراـبم  زج  يزیچ  داـهج ، رگم 
!؟ هدومخ سفن  رب  هبلغ  زا  رتالاب  یحتف  يزوریپ و  هچ  يزاین و  یب  زا  رتالاب  یتزع  يدنلبرس و 

رد رگا  يا و  هتفر  رازراک  هب  دپت ، یم  شالت  يارب  هک  يا  هنیس  اب  تتمه و  رپ  ناوناز  اب  تناوترپ ، ناوزاب  اب  تدنمرنه ، ناتشگنا  اب  وت 
.يا هتسویپ  ادهش  هب  يروآرد ، نت  زا  ار  یگدنز  نهاریپ  لاح ، نیمه 

! مارح ياه  همقل  زا  ناما 

دریگ و یم  جوا  ناشرـس  تشپ  هک  يا  هتخوس  ياه  هنیـس  هآ  دـننیب و  یمن  دوخ  ياه  همقل  رب  ار  دـیلپ  ياه  هبانوخ  هک  ناـنآ  رب  ياو 
! دنازرل یمن  ار  ناشسح  یب  هنیس 

! دننک شا  هراپ  هراپ  مامت ، يراوخ  نوخ  اب  ات  دـندرگ  یم  یناج  همین  نت  لابند  هب  راگزور ، یگتفـشآ  مطالت و  رد  هک  ینانآ  رب  ياو 
هزمزم ار  نارگید  تنحم  ِنوخ  دنـشون و  یم  بآ ، يا  هعرج  یگدوسآ  هب  ار  نارگید  ِجنررپ  جنر  تسد  هک  دنتـسین  ناسنا  اهنآ  رگم 
گنج هب  هن  هک  ینانمـشد  دـننک و  یم  یبوک  ياپ  صقر و  ناـگداتفااپ ، زا  نافیعـض و  ناـج  یب  شعن  رب  هک  ییاـهراتفک  دـننک ؛ یم 

.ناراوخ ابر  دنا ؛ هتفر  ادخ  گنج  هب  هکلب  مدرم ،

دزرا یم  ناهج  همه  هب  ملاس ، همقل  نیا 

كاپ اما  تس ، يا  هعرج  تریغ ؛ ِغاب  هویم  تسا و  تمحز  لصاح  هک  يا  همقل  ار ؛ درم  دشخب  یم  هزات  یناج  قیفر ، یب  ِنان  هکت  نیا 
.دزرا یم  ناهج  همه  هب  وهایه ، اعدا و  یب  ِنان  هکت  نیا  .هدراب  سردوز و  ملاس و  اما  تس ، يا  هبح  .رطعم  لالز و  و 

يریما نیسح  دزم / تسد 

هب هک  هتسخ  ياپ  اب  .دراد  توبن  رون و  گنر  هک  منیب  یم  يا  هسوب  ياج  متسد  رب  ار ؛ ملد  ياه  مخز  دیرامشن و  ار  متـسد  ياه  لوات 
اج يا  هتـشرف  لاب  هشیمه ، يارب  نام ، یمیدـق  هنهک  میلگ  يور  دـنراذگ ؛ یم  میاپ  ریز  رب  لاـب  تسمرـس ، کـئالم ، مسر ، یم  هناـخ 

.هدنام
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يزور يارب  شـالت  تفگ  هک  مریگ  یم  وا  زا  لوا  ار  مدزم  تسد  زور ، ره  یگتـسخ  قرع  ندـش  کـشخ  تقو  رـصع ، جـنپ  تعاـس 
.تسا تدابع  هداوناخ ،

تسوت هیامرس  وت ، تمه 

رز تسا ، هیامرس  تدوجو  هرذ  هرذ  هک  وت  يارب  رذگب ؛ مه  هشوت  زا  رذگب ؛ مه  راب  هلوک  قراچ و  زا  وش ! راپسهر  دنبب و  رمک  زیخ و 
ناراوخابر هب  وگب  .تسا  ناش  غیت  ناشاه ، هیامرس  هک  نانآ  يارب  ناوخب  زجر  نیـشنب ، هراب  رب  دنبب ، رمک  زیخ و  دوس !؟ هچ  ار  میـس  و 

.تسا نم  هیامرس  متمه ، تسا ؛ نم  هیامرس  نامسآ ، ياوه  نیمز و  كاخ  مخیرات و  راودا  همه  راد  هیامرس  نم ، هک  ناگراب  مکش  و 

ینک داهج  دیاب 

هیامرـس شیم  سابل  هب  یهاگ  دـنناهاشداپ و  گرگ ، سابل  هب  یهاـگ  نیمز ، ناراوخ  نوخ  .تسا  لـطاب  قح و  زیتس  كاـغم  ناـهج ،
لوپ داسف  زا  ار  هعماج  ات  یـشاب  وت  دیاب  .تسا  هدرک  نیگنر  ار  ناملاظ  هشیـش  تنوخ ، .یخیرات  هشیمه  مولظم  وت ، .ناراوخابر  يراد 

.تسوت ياپ  یگتسخ  تسد و  لوات  وت  ریشمش  تشالت و  وت ، داهج  .ینک  اهر  ناراوخ 

مالسلا مهیلع  نیموصعم  ياپ  هباپ 

هک ییوگ  يدـیرپ ؛ باوخ  زا  حبـص ، نالوسر  نوچ  رحـس ، .مدـیواک  فرژ  ار  تا  هساـمح  .مدـناوخ  یگدـنز  هساـمح  رد  ار  تماـن 
زا دیشروخ ، هکنآ  زا  شیپ  يدز ؛ نوریب  هناخ  زا  مالـسلا ، هیلع  یلع  اب  .يدناوخ  زامن  باتفآ ، رـس  تشپ  .يدید  ندش  هراتـس  باوخ 

لوغشم راک  هب  یگدنز ، هعرزم  رب  دمحم ، لآ  رقاب  هارمه  .یتفر و  هراما  سفن  گنج  هب  مالسلا ، هیلع  نیـسح  اب  .دیآرب  اه  هوک  تشپ 
جح محر و  هلـص  قدـصت ، هداوناخ ، قازترا  تین  هب  ایند ، لام  بلط  هک  یلاح  رد  یتفر ، ایند  بلط  هب  دـمحم ، لآ  قداص  اب  يدـش و 

.دز یم  هسوب  وت  تسد  رب  هک  مدید  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  یتشگ ، یمرب  هک  یماگنه  بورغ ، يدرک و  یم 

، جـح لایع ، يزور  يارب  منک  یم  ایند  لاـم  بلط  نم  دیـسرپ  وا  زا  هک  یـسک  خـساپ  رد  هک  تسا  لـقن  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا 
تسا ترخآ  بلط  ینک ، یم  راک  فادها  نیا  يارب  رگا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  منک ؟ یم  هانگ  ایآ  محر ؛ هلـص  قدصت و 

(1) «. ایند هن 

ص:79

.مهدزیس باب  مهن ، لصف  نیقتملا ، هیلح  ك.ر : - . 1

هرامش 96 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 155زکرم  هحفص 105 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14436/AKS BARNAMEH/#content_note_79_1
http://www.ghaemiyeh.com


یتمعن اتیزر  !/ وت ناتسد  رب  مالس 

هیده هناخ  لها  رظتنم  هاگن  هرفـس  هب  ار  لالح  نان  رطع  هک  تیاه  مدق  هب  دنز و  یم  هسوب  نآ  رب  ادـخ  لوسر  هک  وت  ناتـسد  رب  مالس 
! دنک یم 

تکرح هب  ار  اـهنآ  وـت ، ِزیر  قرع  ماـنمگ و  ياـه  تسد  هک  تـس  ییاـه  خرچ  شخرچ  هناوتـشپ  وـت ، عناـق  روـجنر و  هاـگن  ِیگداـس 
یمارگ و تمان  .داتسیا  یم  تکرح  زا  ناهج  وت ، يالاو  تّمه  دوبن  رگا  تسا و  هدروآرد 

.رگراک يا  داب ، هدنخرف  تزور 

لالح قزر 

رازه شاداپ  شزور  بش و  ره  يارب  دـنک و  یم  دای  نادیهـش  مان  هرمز  رد  ار  رگراک  ماـن  ربماـیپ ، هک  اـجنآ  مدرک  یم  رکف  مدوخ  اـب 
، شورف مک  درم  نآ  يوزارت  هک  زورید  ایآ  دناد ، یم  ربارب  ار  هرمع  جح و  باوث  دراد ، یمرب  هک  یمدق  ره  يارب  بوتکم و  ار  دیهش 
دوب و هدرک  داب  ـالاک ، راـکتحا  ياـهرابنا  دـندوب و  اـهراک  زا  روبع  لـپ  اـه ، يزیمریز  هک  زورید  نیمه  دوب ، هداتـسیان  تلادـع  يور 

شالت لصاح  دنتشگزاب و  هناخ  هب  هنادیماان  هتسب ، هنیپ  ِتسد  دنچ  دندوب ، لوغشم  اه  لوپ  شرامش  هب  هناربص  یب  راوخابر ، ناتـشگنا 
دنتـسین مک  هنوگ  یلع  ِياه  بلق  نیا  دنداهنن ؛ رتوس  نآ  یناسنا ، تمارک  ریـسم  زا  ار  اپ  نیا ، دوجو  اب  دوبن و  یکدنا  زج  ناشجنر ، و 

.تسا هدرک  ناشلاح  ِلماش  ناهج ، ود  ره  رد  ار  یگرزب  تارمث  ناشکدنا  نان  ِتکرب  هک 

هداز حیبذ  هرطاف  / تسا درم  رهوج  راک ،

وا تمدـخ  رد  شنارک ، یب  ياه  تمعن  یمامت  اب  ار  ایند  .تخیمآرد  شالت  راـک و  اـب  ار  شا  هرهوج  دـیرفآ ، ار  ناـسنا  هک  دـنوادخ 
.داهن وا  تمه  شالت و  ورگ  رد  ار  تعیبط  لد  زا  بهاوم  ِجنگ  ندیشک  نوریب  تشاذگ و 

ص:80
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.تسوجو تسج  شالت و  رد  مادم  شا ، ییاناوت  ردق  هب  دهن ، یم  ایند  هدرتسگ  نایم  رد  اپ  هک  یلفط 

(1) !؟» تسین وا  ششوک  یعس و  زج  يا  هرهب  ناسنا ، يارب  : » دیامرف یم  دنوادخ  هک  نیا  هن  رگم 

لالح يزور 

تیارب لالح  بسک  زا  ار  تلها  وت و  يزور  دوخ ، ِلـضف  زا  هک  یناد  یم  تراـگدرورپ و  ياـهتنم  یب  تمحر  هب  يراد  ناـمیا  یتقو 
هناخ زا  ار  عمط  صرح و  ییوش و  یم  سوه  اوه و  ِیکاپان  زا  ار  تلد  هدومرف ، ردقم 

تمحر و ياـهرد  (2) و  دنک شزرمآ  بلط  تیارب  هظحل  ره  اـت  دوـش  یم  هدراـمگ  وـت  رب  يا  هتـشرف  هاـگ ، نآ  .ینک  یم  نوریب  لد 
یهلا رون  شبات  يامرگ  نیقی ، هب  ییادزب ، لد  هنیآ  زا  هک  مارح  همقل  راگنز   (3) .تفای یهاوخ  هدوشگ  تیور  هب  ار  دنوادخ  ششخب 
(4) «. دنک یم  ینارون  ار  شبلق  دنوادخ  دروخب ، لالح  زا  زور  لهچ  هک  یسک  : » دومرف ادخ  ربمایپ  هکارچ  درک ؛ یهاوخ  سح  ار 

تسا هتخادنا  بآ  تیاه  تسد  لوات  رد  یگتسخ 

، یگتـسخ يدرگرب ، هک  بش  دـیاش  دـندوب و  هتفخ  مارآ ، زونه  تناکدوک  نان ، يا  همقل  يارب  يدز ، نوریب  هناـخ  زا  هک  دوز  حـبص 
تا هناردـپ  هنادرم و  ياه  هناش  رب  هداوناخ ، نیگنـس  راب  هک  تسا  نیا  تا  یـشوخ  لد  یلو  دـشاب ، هتفرگ  وت  زا  ار  اهنآ  اب  يزاب  قمر 

.دراد هیکت 

هزات ناوت  وا ، تیاضر  دنخبل  ینیب و  یم  تلد  نامـسآ  رد  ار  ادخ  نامـشچ  يور ، یم  نوریب  هناخ  زا  دیما  لکوت و  ياپ  اب  هک  حـبص ،
.دناود یم  تیاهوزاب  رد 

.دنیب یم  ناتسبات ، ياسرف  ناج  يامرگ  رد  ار  تا  یناشیپ  رب  هتسشن  قرع  ناتسمز و  درس  ياهزور  رد  ار  وت  شالت  هک  يراد  نامیا 

.دش دهاوخ  نامهیم  وت  بشما  هرفس  رب  تکرب ، هک  یناد  یم 

هزرابم .يزیخ و  یمرب  دروآ ، یم  تنامـشچ  يولج  ار  مارح  بسک  قرب  قرز و  هک  یـشکرس  سفن  اب  داهج  يارب  زور ، ره  وت  يرآ ،
! دنک یم  هراظن  ار  وت  تمه  شالت و  مامت  ادخ  درک و  دهاوخ  تکربرپ  ار  وت  تعانق  هرفس  هک  لالح  ِيزور  يارب  ینک  یم 
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: هاتوک مایپ 

(1) «. تسا هدروخن  دوخ ، جنر  تسد  زا  رتهب  ییاذغ  یسک  زگره  : » هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  - 

یتمعن اتیزر  / لالح نان 

هدش هدیکورچ  تسا و  راهب  وت  ياه  تسد 

هدش هدیراب  هک  تسا  يربا  هکچ  نیرخآ 

تسا نتخاس  ِلزغ  مزونه  وت  ياه  تسد 

هدش هدییاس  هک  تسا  یلالح  ِنان  هکت 

؟ ردقچ هچوک -  نآ  هب  هچوک  نیا  زا  رمع  همه 

هدش هدیسرپ  وت  نهذ  رد  هک  تس  یلاؤس  نیا 

دیپس يوم  نآ  تمحز  رد  هک  وت  يراهبون 

هدش هدیچ  تلد  میوقت  لگ  ياه  گرب 

قشع ربمغیپ  هدومرف  هب  هک  ینامه  وت 

هدش هدیچیپ  وت  يوزاب  هب  هسوب  دص  ياج 

ص:82
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هللا همحر  يرهطم  دیهش  داتسا  تداهش 

هراشا

هبنشراهچ

تشهبیدرا 1386  12

یناثلا 1428 عیبر   14

May.2007.2

نایلیلخ يدهم  / دوب قح  رون  قارشا  لزنم  شا ، هنیس  هک  تسا  یقشاع  زا  نخس 

باتزاب ِراظتنا  رد  و  قشع ، ِدبعم  رد  نتسِشن  هنابیرغ  زا  و  هلالآ ، ُرپ  ياه  تشد  میرح  رد  قیاقش ، ِلاب  اب  زاورپ  زا  تسا ؛ قشع  زا  نخس 
 . ...ندنام زار ،

رای لامج  ِدرِگ  هب  شَو  هناورپ  قشع ، ِزاجعا  دـیما  هب  زاورپ ، زا  هدـنامزاب  هتـسکش ، يرَپ  لاب و  اـب  هک  قشاـع  زا  تسا و  قشع  زا  نخس 
.ددرگ انیب  رای ، قشع  زا  شساسحا  مشچ  هدرک ، زاب  لد ، راک  زا  هرگ  ات  دزوس ، یم 

هک ومه  .زیربل  بوبحم ، رهم  منبش  زا  شنورد  ياضف  دوب و  قح  راونَا  قارِشا  لزنم  شا ، هنیس  تشد  نهپ  هک  تسا  یقـشاع  زا  نخس 
دـیما و درد ، قوش ، قشع ، هراتـس  باتفآ ، زا : دوب  راشرـس  شرتفد  .تفگ  تشون و  تشون و  هراـمه  تفـشآ و  ار  اـه  بادرم  باوخ 

.دروآ یمَرب  داد ، یم  لُگ  درتسگ ، یم  هیاس  دنچ ، يرس  رب  هک  ریز  هب  رس  يرس  و  دنلبرس ، تشاد  یلد  .دیپس  ياهرطس 

لماک ناسنا 

« نآرق رد  ناسنا  يامیس  يوگلا   » دوب و یلع » هعفاد  هبذاج و   » رهظم و  توبن » یحو و   » نادناخ هتفیش  يرهطم ،

ص83
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.تسناد یمن  يورخا » تایح  اـب  نادـیواج  یناگدـنز   » هب ندیـسر  و  ناـسنا » یعاـمتجا  لـماکت   » زج يزیچ  ار ، یگدـنز » فدـه   » وا
شحیحص ياه  تشادرب  و  توبن » متخ  « » ینیـسح هسامح   » اب شقیمع  ییانـشآ  هدنهد  ناشن  اروشاع » ياه  فیرحت   » رب وا  ياهدایرف 

ار هغالبلا » جهن  رد  يریـس   » تخادرپ و سفَن  اب  داهج »  » هب نآرق » ياه  هروس   » زا يرایـسب  ریـسفت  نمـض  وا  .دوب  خـیرات » نآرق و   » زا
نید دیـشروخ  : » دوب دـقتعم  يو  .دـبای  تسد  لماک » ناسنا   » ماقم هب  رـشب » یگدـنز  رد  یبیغ  ياهدادـما   » زا هدافتـسا  اب  ات  درک  زاغآ 

ِینیب ناهج   » هب ناوت  یم  یمالسا » مولع  اب  ییانشآ  و  نآرق » اب  ییانشآ   » ِوترپ رد  اهنت  و  دنک » یمن  بورغ  زگره 

.تفای تسد   (1)« يدیحوت هاگدید   » و يدیحوت »

نارگید هاگن  زا 

تخادنا یم  شیاه  هناش  رب  یتُک  یگلاس ، هس  رد  .دومن  یم  گرزب » ، » دوب کچوک »  » رایسب هک  هاگ  نامه  زا  تشاد ؛ گرزب  یحور 
(2) .دناوخ یم  زامن  دیسر -  یم  نیمز  هب  شتُک  ياه  نیتسآ  هک  یلاح  رد  دید - ! یمن  ار  وا  یسک  هک  تولخ  یقاتا  رد  و 

نیع کـیدزن ، زا  اـما  دـش و  یم  هیبـش  تمکح »  » و هفـسلف »  » هب هار  هناـیم  زا  نینهآ ،) یلیخ   ) دوـب هیبـش  قـطنم »  » هب رود ، زا  يرهطم  »
(3) «. دوب نافرع » »

، ینافرع راعـشا  ظفاح و  ناوید  اب  .تشاد  رارق  يونعم  ینافرع و  تاـناجیه  ریثأـت  تحت  تدـش ، هب  دوب و  یفیرظ  قیقد و  رایـسب  درَم  »
(4) «. دیباوخ یمن  دناوخ ، یمن  نآرق  يرادقم  ات  ...بش  ره  هک  دوب  روط  نیا  منک  یم  روصت  ...دوب  سونأم 

: هکلب  (6) «، راتفگ تسیب   » »(5) و راتفگ هد   » اهنت هَن  هک  تفگ ؛ دنهاوخ  دنتفگ و  همه  ار ، وا 

یم تأـشن  هدـیقع  ناـمیا و  زا  راشرـس  یبـلق  زا  هک  وا  ِحـیاصن  تسا و  شخب  ناور  هدـنزومآ و  انثتـسا -  یب  وا -  ناـبز  ملق و  راـثآ  »
(7) «. تسا از  حرَف  دنمدوس و  یماع ، فراع و  يارب  تفرگ ،

ص:84
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دوش یمن  شومارف  زگره  شمان 

ِلالقتـسا .دوب  راودیما  یهلا ، ياهدادما  هب  دندرک ، یم  تخـس  وا  رب  ار  راک  دندروآ و  یم  موجه  يو  رب  نانمـشد ، هک  هاگ  نآ  و  ... 
، تعدب يور و  جک  اب  هزرابم  تیمیمـص ، افـص و  لها  تبیغ ، غورد و  زا  دیدش  زیهرپ  ترهـش ، يرورپدـیرم و  زا  زیرگ  تیـصخش ،

خیرات هفیحـص  زا  شمان  دز و  یم  جوم  شدوجو  رد  ...و  تیاده  يارب  هنادنمدرد  شالت  ترتع ، ادخ و  باتک  هب  دیقت  دـبعت و  حور 
، مالسا فراعم  نادواج  هدیرج  و 

.دوش یمن  شومارف  زگره 

هاتوک ياه  مایپ 

.دیپس ياهرطس  دیما و  درد ، قوش ، قشع ، هراتس ، باتفآ ، زا : دوب  راشرس  شرتفد ، - 

.دروآ یمَرب  داد ، یم  لُگ  .درتسگ  یم  هیاس  دنچ ، يرَس  رب  هک  ریز  هب  يرس  دنلبرس و  تشاد  یلد  - 

.تفگ یم  تشون و  یم  تشون و  یم  هرامه  تفشآ و  یم  ار  اه  بادرم  ِباوخ  هللا ، همحر  يرهطم  - 

عراز هبوبحم  / میسانش یم  تشاد ، تقیقح  هب  هک  یقشع  زا  ار  يرهطم  داتسا 

.دروخ دهاوخن  مقر  ناگتفای ، تعسو  هفیحص  رب  زج  هک  تسا  ینشور  ریدقت  دولخ ،

تاحفـص هک  يزیگنا  حور  میـسن  زا  طقف  هن  هتـشاذگ ؛ اج  هب  هوکـش  غیلبت و  غالبا و  هصرع  رد  هک  يزبس  ماـن  زا  هن  شمیـسانش ؛ یم 
رب هک  یتیفافـش  زا  هن  دنک ؛ یم  ریـسفت  ار  يونعم » يدازآ   » هک كانبات  يا  هشیدنا  اب  طقف  هن  دـهد ؛ یم  شزاون  ار  شناتـسار  ناتـساد 

ار داتسا  كانبات  ملق  هک  ییاه  هژاو  زا  کی  چیه  رد  هن  و  باجح » هفسلف   » رد طقف  هن  دنز ؛ یم  مقر  مالسلا » مهیلع  راهطا  همئا  هریـس  »
.دهد یم  شیور  نامز ، ریاب  ناهذا  هب 

.تشاد ؤلالت  دوب و  عشعشم  شدوجو  رد  تقیقح  هب  هک  یقشع  زا  طقف  شمیسانش ؛ یم 

يرهطم گنهرف 

هتفرگ رُگ  ياه  نش  هب  دراد و  یم  ساپ  ار  نابایب  تمرح  هک  یناراب  لثم  تسرد  .تسا  نیمه  هوک ، تیصاخ  هک  اعدا  یب  دوب و  مارآ 
ریهطت زمر  رگا  تسین  تهج  یب  .شیوخ  نامز  رتسب  رد  تیب  لها  هوکـش  هدنهد  نایرج  دوب و  قالخا  رهظم  .دـنک  یمن  مخا  ارحص ،

.مییوجب يرهطم  گنهرف  رد  ار  ملق 

ص:85
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یقشاع لصا  نیلوا 

.داد یم  نینط  ار  هنامز  ناج  وا ؛ ینافوت  هرجنح  زا  هک  يدایرف  نیرتاـسر  دوب و  شا  یقـشاع  لـصا  نیرت  مکحتـسم  نیلوا و  يرادـیب ،
.قشع ار  يرادیب  زمر  تسناد و  یم  يرادیب  ار  تایح  زمر 

! ...هک وا  رب  مالس 

!؟ تفرگ یتلم  زا  ار  يدنمشناد  ناوت  یم  هدام ، ملاع  رد  راجفنا  کی  اب  هتفگ  یسک  هچ 

هدش دیهـش  نتفرگ ، تسد  هب  ملق  زور  زا  داتـسا ، .تخاس  دیهـش  دوش  یم  یمـسج ، ندرک  هرذ  هرذ  اب  هک  تسین  شیب  يا  هعیاش  نیا 
.تفای یگنادواج  شتداهش ، هظحل  زا  دوب و 

! هشیدنا دوب و  ملق  طقف  ادخ ، ات  شا  هدنهد  لاصتا  زرم  هک  وا  رب  مالس 

! دیوگ کیبل  هنادباع ، یمایق  هب  دهعتم ، يدنمشناد  تسد  رد  هک  هاگ  نآ  ملق ، رب  مالس 

يداب تهزن  / ...دوبن يرهطم  رگا 

مدود غیت  نایم  رد  نید ، دوب و  هدش  ریبعت  یمامت  هب  موصعم ، رتاوتم  ثیدح  نآ  رگید  بالقنا ، نیزاغآ  ياهزور  ماگنه  لاس 58 ، رد 
نایاپ توغاط  هلاس  دصناپ  رازه و  ود  ماش  هب  بالقنا ، نشور  حبـص  دنچره  .تشاد  یمرب  مخز  کسنتم ، نالهاج  کتهتم و  ناملاع 
همـشچ اما  دوب ، هدیمد  تایح  سفن  نامز ، هدرم  دـبلاک  رد  هّللا ، حور  ترـضح  یخیرات ، درم  گرزب  نآ  هدازآ  حور  دوب و  هدیـشخب 

.دوب هتفرگ  رابغ  ار  ترطف  ياه  هنییآ  دندوب و  روک  هشیدنا ، ياه 

گنچ ناناوج  ياپون  هشیر  هب  دیدرت ، سرت و  تفآ  تسکش و  یم  ار  نامیا  ياه  لاهن  یفارحنا ، یطاقتلا و  تارکفت  مومسم  ياهداب 
تردق يارب  عمط  نادند  هک  يا  هنسرگ  ياه  گرگ  هاگنالوج  بالقنا ، دوب و  تلفغ  لهج و  هایس  ياهربا  بوجحم  مالسا ، .دز  یم 

.دندوب هدرک  زیت  تسایس  و 

رون زا  یناشن  زیمآرفک ، ياه  يژولوئدیا  بتاکم و  یناملظ  قافآ  رد  رگید  دش و  یم  درس  مالسا ، دیشروخ  دوبن ، يرهطم  داتسا  رگا 
نوچمه هک  دوب  هنازرف  ریپ  نآ  ناـشخرد  هموظنم  زا  يا  هراتـس  يرهطم ، داتـسا  .دـنام  یمن  یقاـب  تقیقح  ناـبلاط  ياـه  لد  رد  نید ،

.دوشگ شیدنا  دازآ  ناگدنیوج  رب  ار  رون  يوس  هب  تملظ  زا  جورخ  هار  یباهش ،
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دوش یمن  هدییاز  رون  زج  رون ، زا 

مالسا نانمـشد  ياه  ینیب  ناهج  نمرخ  یناهگان ، يا  هقعاص  نوچمه  يرهطم ، داتـسا  تمکح  رون  .دوش  یمن  هدییاز  رون  زج  رون  زا 
نوچمه هدز ، برغ  بتاکم  ناراد  هیعاد  دناشک و  شتآ  هب  ار  بالقنا  و 

یم ار  تملظ  روـن و  تواـفت  هک  سک  نآ  .دـندمآرد  ياـپ  زا  شیوـخ ، ینمـشد  دوـلآرهز  شین  هب  شتآ ، رد  راـتفرگ  ياـه  برقع 
هقرف بزح و  نارازه  ناـیم  ناوـج ، لـسن  هـک  بـالقنا  نیزاـغآ  یگنهرف  يرکف و  داـمجنا  ناـقفخ و  نآ  رد  هـک  دـناد  یم  دـسانش ،

ییافوکش و هب  هک  دش  يدنمـشیدنا  نایرج  زاس  ببـس  يرهطم ، حور » تراهط   » و شناد » قمع   » و يرکف » تینارون  ، » دوب نادرگرس 
.دیماجنا هنشت  ياه  ناج  یشیدنا  دازآ 

یلص يدمحم  نید  دوبن ، البرک  تضهن  رگا  هک  دراد  مالسلا  هیلع  ینیسح  مایق  رد  هشیر  درک ، یمالسا  بالقنا  هب  داتسا  هک  یتمدخ 
بالقنا تایح  يرهطم ، داتـسا  نوخ  .دـش  یم  هکت  هکت  نایتوغاط ، ياه  تعدـب  تاـفارحنا و  تاـفیرحت و  موجه  رد  هلآ ، هیلع و  هللا 

.نیمضت ار  ینید  تموکح  تابث  يرادیاپ و  درک و  تیبثت  ار  یمالسا 

غارچ یب  نادنمشیدنا  هار  غارچ 

اه لسن  درذـگ ، یم  اه  لاس  هک  نانچ  نآ  دیـشخب ؛ يرتشیب  هولج  نآ ، شـشخرد  ؤلالت و  رب  هکلب  تساکن ، يرهطم  رون  زا  تداهش ،
.تسا غارچ  یب  نادنمشیدنا  ياشگ  هار  وا ، تارکفت  دوش و  یم  پاچ  دیدجت  وا ، ياه  باتک  زونه  اما  دنک ، یم  رییغت 

مک و چـیه  یب  ار  شنیرز  راثآ  دـمانب و  شیوخ  نت  هراـپ  ار  وا  ینامـسآ ، حور  نآ  هک  ار  يا  هدازآ  رکفتم و  ملاـع  میا  هدـیدن  زونه 
.دنادب دنمشزرا  ردق و  نارگ  زاس ، ناسنا  یتساک ،

نایم رد  نید ، هدز  خی  دـمجنم و  ياه  گر  رد  هک  دـیامرف  مالـسلا  هیلع  هّللادـبعابا  ترـضح  نیرق  ار  يرهطم  داتـسا  حور  دـنوادخ ،
.دیمد يا  هزات  نوخ  بالقنا ، ردص  ناناوج 
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ملعم زور 

یتاجنروپ یفطصم  / سرد سالک  رد 

هب هدـیرب ، هدـیرب  ياه  چـگ  رانک  رد  گنر ، زبس  لیطتـسم  نآ  .دـنا  هتـسشن  رظتنم  توکـس ، رد  بیترت ، مظن و  اب  اه ، تکمین  فیدر 
دایرف زا  دوش  یم  راشرس  وهایه ؛ يداش و  زا  دوش  یم  ُرپ  قاتا  یبآ  فقس  شوپ و  فک  اهراوید و  ناهگان ، هک  دننک  یم  رکف  یقافتا 

.لد خرس  ِكدوک  همه  نآ  ندیود  زا  دوش  یم  گنراگنر  یگدنز و 

دـیآ و یم  دورف  زیم  يور  مارآ  کچوک ، ياـه  هناـش  يور  زا  دادـم ، رتفد و  باـتک و  روضح  زا  هدـنز  اـه ، یتشپ  هلوک  اـه و  فیک 
.دنک یم  یشاقن  هسردم  سرد و  نیمزرس  يور  اه ، هقاس  دُرت  ناتسد 

ملعم ِهوکش 

، وحم ِخـساپ  نآ  .دراد  انمت  رگید  يزیچ  راگنا  روشرپ ، ياه  تسد  نادـنخ و  ياه  تروص  همه  .تسا  هدرک  ثکم  زیچ  همه  ـالاح ،
.تسا ملعم »  » کی تبحم ، همزمز  نآ  یمیمص و  روضح  نآ 

تمرح هب  دـیاب  همه  .دـنا  هداتـسیا  مه  اهراوید  .دـنک  یم  مایق  ملعم »  » هوکـش ِمارتحا  هب  اپ ، تسد و  باتک و  ملق و  .دوش  یم  زاـب  رد 
.دننک مالس  ملع ، ینابرهم و  هب  دنزیخرب و  راگزومآ  دنخبل 

شزومآ نشج 

وا .دنک  یم  هژاو  هژاو  ار  شنینزان  دوجو  راگزومآ ، .دوش  یم  هدناشفا  هتـسویپ  هرطق و  هرطق  شناد ، ناراب  .تسا  هدـش  زاغآ  سالک ،
! دوش یم  يراز  هزبس  هچ  .دزومآ  یم  رذـب  هب  رذـب  اهنآ ، ِناج  نهذ و  يارحـص  هب  اه ، هچب  ِبلق  كاپ  هعرزم  هب  .تسا  هدـش  ناـقهد 

زیر تسا ؛ توقای  زا  رپ  اه ، ملعم  ناهد 
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توقاـی همه  نآ  زا  ار  کـچوک  ياـه  تسد  ناـغمرا ، چـیه  یب  ناـگیار ، وا  .تسا  رت  یخـس  رگید ، ياـه  مدآ  همه  زا  وا  .تشرد  و 
.تسا هدرک  ُرپ  شفنب ،

زور و ره  تسایند ، ایند  ات  دـیا : هدرک  ار  شرکف  .دوش  یم  یندـنام  وا  لد  رد  هک  تسا  تیاضر  کـی  شزومآ ، نشج  زا  ملعم  مهس 
ردقچ تسا ، هدـش  تخرد  الاح  هدـناشن و  كاخ  ِلد  رب  دوخ  هک  ییاه  هقاس  ياشامت  ياپ  هب  دنیـشن  یم  بوخ  ِملعم  یتقو  بش ، ره 

.درب یم  تذل 

تسا یندیسوب  ملعم ، ياه  تسد 

يزارفرس هب  وت و  ییانشور  هب  وت ، نتفکـش  هب  ردپ ، لثم  ردام و  لکـش  هک  نوچ  .تسادخ  ربمایپ  هیبش  وت ، ملعم  یناریا ! زومآ  شناد 
.دنک یم  هشیدنا  تا 

زا یتخبـشوخ ، یگدـنز و  يوب  زا  هشیمه ، يادرف  اـت  ربب و  لـگ  شیارب  زورما  .تسا  رتـشیب  یلیخ  ملعم  زور  هیدـه  زا  وت ، ملعم  ردـق 
.وش طاشنُرپ  راگزومآ ، ییادخ  ملع و  هحیار 

! دراد ندیسوب  شزرا  يرهوج ، مه  دیاش  دشاب ، یچگ  دیاش  ملعم  ياه  تسد  دورن : تدای  زورما 

دوب ملعم  کی  وا 

یم رتشیب  دیباوخ و  یم  رتمک  اه  بش  .دیـشک  یم  تمحز  مالـسا ، نید  تیمها  هزادنا  هب  ناریا و  یگرزب  هزادـنا  هب  هک  دوب  رفن  کی 
.دزاس يراج  هاگشناد  رد  باتک و  رد  ار  مالک  رطع  دسیونب و  رتشیب  اهزور  ات  دناوخ 

دندش وا  قشاع  اه ، باتک  همه  تشذگ ، هک  لاس  دنچ  .تشادن  هتـشون  هشیدنا و  زج  یتسود  هک  تشاد  نتخومآ  قایتشا  ردق  نآ  وا 
هلمج اب  دـنتفرگ و  یم  حور  وا ، مرگ  يادـص  اب  .دـندرک  یم  فاوط  وا  گنر  یبآ  عمـش  ِرود  هک  دـندش  ییاه  هناورپ  اهوجـشناد ، و 

.دندش یم  رادیب  هتسهآ  هتسهآ  شا  یناوغرا  ياه 

ادـخ لوسر  یتح  اهوج ، شناد  اه و  باتک  زا  ریغ  تفرگ ، جوا  بوخ  شزاورپ  ياهرپ  یتقو  .ملعم  نیرتهب  دوب ؛ ملعم »  » کـی مه  وا 
.دیسوب ار  وا  درک و  مسبت  وا  هب  .دمآ  وا  باوخ  هب  بش ، همین  کی  دش و  شقشاع  مه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

.دیسر شلاصو  هب  درک  روبع  نامز  هک  یمک  دنهدب و  وا  هب  گرزب  يا  هزیاج  تسا ، هدش  رارق  هک  دیمهف  دش ، رادیب  ام  ملعم  یتقو 

ص:89

هرامش 96 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 155زکرم  هحفص 115 

http://www.ghaemiyeh.com


.دوب هداد  اهزومآ  شناد  هب  ار  شا  ییاراد  یتسه و  مامت  مه  وا  نوچ  .دنداد  وا  هب  ار  تداهش  ییالط  لادم  نتفرگ  ِراختفا 

.میناد یم  رتشیب  ار  نامیاه  ملعم  ردق  وا ، دای  هب  .تسا  يرهطم  یضترم  دیهش  گرزب ، راگزومآ  زور  زورما ،

هدازرکاذ نیسحدیس  !/ ملعم مراد ، تتسود 

مراد و تتسود  ملعم ، بّدأت ؛ ِردپ  ْنابرهم  ملعت ، ریذپان  یگتسخ  ِربمایپ  روبص  شناد ، ِنشور  ِغارچ  اعدا  یب 

یم کشر  تیالاو  فده  هفقو و  یب  شالت  رب  میوگ و  یم  نیرفآ  تیاجب  تریغ  دنلب و  تمه  رب  .منز  یم  هسوب  ترهمرپ  ناتـسد  رب 
.مرب

رب تا  یتوکلم  ياه  مدق  سانـش ! هار  ناد و  هار  هثداح ، مَخ  ُرپ  ياه  هچوک  ِتسد  هب  ْسوناف  ما ، یکدوک  دُرت  قیاقد  راد  هنییآ  بآ و 
.مراد تتسود  نامسآ ! تمحر  هناشن  مملعم ، مناج ؛ تروجنر ، نت  نادرگالب  منامشچ و 

ایبنا تکرح  همادا 

تسا يرون  شناد ، هک  ارچ  تخومآ ؛» یفرح  ارم  هک  منآ  هدنب   » هک تماقم  ِتماق  يادنلب  رد  باتفآ ، بآ و  يالوم  دومرف  بوخ  هچ 
دنلب ناویا  هب  دسر  یم  هک  يا  هلپ  ام ؛ دیشروخ و  نایم  يا  هطساو  يا  هدش  الاح  وت  دزیر و  یم  نارگید  رس  رب  وت ، ناتـسد  نایم  زا  هک 

یم مامت  دراب و  یم  هک  يربا  دهد ؛ یم  هیده  نارگید  هب  نیمز ، ِتخـس  ِلد  نایم  زا  ار  تفرعم  ياه  هعرج  هک  یتمحر  همـشچ  رکف ؛
.ار اه  لد  دنک  یم  ینارون  دوش و  یم  بآ  هک  یعمش  دناسر ؛ یم  غاب  حبص  ِباوخ  هب  ار  راهب  مایپ  دزو و  یم  هک  یمیسن  دوش ؛

.سانشب ار  دوخ  ردق  سپ  .يرون  ِنالوسر  ِراد  ماو  وت ، تسایبنا و  تکرح  همادا  وت ، لغش  مراگزومآ !

یجیهم هبادوس  / تسا تلاسر  يادر  سنج  زا  تسابل ، دوپورات 

.دوب تلاسر  يادر  هب  اهدوپ  رات و  ِنیرت  هیبش  هک  دیدنسپ  وت  تماق  رب  ادخ  ار  یسابل 

، ملق مان  هب  يریشمش  اب  نالوسر و  ربص  سنج  زا  يربص  اب  تراشا ، ملع و  رادزار  هک  يا  هنیس  اب 
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 . ...لهج شمان  دوب و  سیلبا  هایس  لسن  زا  وت ، دربن  ياه  هظحل  نمشد  ...دندیمان .  ملعم »  » ار وت  يدش و  شیوخ  رازراک  راپسهر 

وت بتکم  ياپ 

ریزگان ياهدـیابن  اهدـیاب و  بوچراچ  رد  دریگ و  یم  رارق  مارآ و  وت ، نابرهم  ياه  هتـسناد  راس  هیاس  رد  رارق ، یب  ياـپ  زیرگ  لـفط 
.دزومآ یم  دنیشن و  یم  شناد 

مخش ار  شنهذ  هنت ، کی  یناشف و  یم  هعرج  وا ، لد  يریوک  ماک  رد  شیوخ ، یتسه  ياه  هظحل  هظحل  زا  وت 

.يروآ یم  راب  هب  غاب  عرزی ، مل  يارحص  زا  یشاپ و  یم  رذب  ینز ، یم 

.تشادن هار  يا  هبترمدنلب  زیواتسد  چیه  هب  تسشن ، یمن  وت  ندمت  بتکم  رد  رگا  ناسنا  هژاو 

، یتفریذپ یمن  شیوخ  زیربل  تسد  رد  ار  شا  یهت  ياه  تسد  وت  درک و  یمن  رارقا  وت  هب  ار  دوخ  لهج  ِیتعاضب  یب  رگا  هتسنادن  ِلد 
.ار شراگدرورپ  ناتسآ  رد  یگدنب  یتح  تخومآ ؛ یمن  ار  ییانعم  چیه  یمدآ 

رـشب كاردا  مهف و  شجنـس  داقتعا و  رایعم  هک  درک  ادص  سیدقت  هب  دیاب  ار  وت  .تفگ  دـیاب  حـیبست  هجهل  اب  ار  وت  یعـس »  » ثیدـح
.یتسه

رگا دـننک ، زاربا  ار  شیوخ  راگدرک ، ریبکت  هب  هنوگچ  هک  دـنزومآ  یم  اه  نابز  رگا  دـنریگ ، یمارف  ار  هدجـس  نییآ  اـه ، تسد  رگا 
، هنیـس رد  دوش و  یم  يا  همیـسارس  قوش  شناد ، رگا  دشک ، یم  دق  دلاب و  یم  یکدوک  ياپ  هباپ  دـناود و  یم  هشیر  روهظون ، ِنامیا 

رـضحم زا  همه  دـنوش ، یم  لدـب  لاـمک  روـش و  روعـش و  هب  اـه  هبرجت  رگا  دراد ، ار  تسد  ـالاب  هچ  ره  هب  زاورپ  يوزرآ  راورتوـبک ،
.دریگ یم  شیپ  رد  ار  یگدنز  هار  دوش و  یم  ایهم  ناسنا ،»  - » هشیمه ناراگزومآ  نیا  وت -  ياه  سفن  هیاس  رد  .تسوت  ریگارف 

! نامب وت 

هنابش سوناف  .داد  رارق  وت  رابدرب  ياه  هناش  مهس  شیوخ ، ناگدیزگرب  تلاسر  زا  .دیرفآ  ار  وت  مان  شیوخ ، مان  زا  ادخ  راب ، نیتسخن 
.دز مقر  یتسه  ياه  هداج  رگ  نشور  ار  وت  داهن و  تیاه  تسد  رد  ار  ملع  ِزور 

 . ...دلبان نایمدآ  يورارف  يراگدرورپ ، هتشامگ  وت  .نایاپ  یب  ریطخ  نیا  زا  يریزگان  وت 

ياـه تسد  يزومآ ، یم  اـه  لد  هب  هچنآ  گرب  گرب  دوارت و  یم  وت  دنمـشناد  ياـه  بل  زا  هچنآ  وـت ، زبـس  ياـه  هزوـمآ  هژاو  هژاو 
سپ .دننک  رتالاو  راگدرورپ ، دزن  ار  وت  ِيالاب  دنلب  تلزنم  ات  دنا  هفقو  یب  ياعد 
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راپسهر کیدزن ، يراگتسر  هب  ار  وت  دنوادخ ، هک  نک  نشور  ار  هار  وش و  يراج  اه  هداج  رد  نامب و  روبـص  راوشد ، تفاسم  نیا  رد 
.دنک یم 

! دنامن هتفگان  يا  هنوگادخ  ثیدح  چیه  ات  نامب ، وت 

! دباین همادا  اه  لد  رد  لهج ، ِلسن  زا  ینزور  یب  ِکیرات  چیه  ات  نامب ، وت 

نیدلاردب مظاکدمحم  / تسا ملعم  زا  تبحص 

.دوش یم  هدینش  شمالک  مشیربا  زا  دیشروخ ، مرگ  رطع 

حبـص ناتـسراهب  زا  ییاـه  لـگ  سـالک ، هشوـگ  راـهچ  رد  .دـنز  یم  دـنویپ  یبآ ، ياـه  گـنر  هب  ار  نوـماریپ  اـیرد ، هقیلـس  رب  هیکت 
.میربب تذل  ار  اشامت  زرم  يوس  نآ  ياه  ییابیز  ات  دراک  یم  تشهبیدرا 

.شنوگ هنیآ  ياه  هژاو  زا  میشون  یم  رون  دیاشگ ، یم  هک  بل 

.وا دتمم  ِياه  ینابرهم  لباقم  دوش ؛ یم  نکفا  نینط  ام  رد  ناراب ، يادص 

.تسا هتفگن  ياه  لزغ  شیور  نشج  دنز ، یم  هک  هدنخ 

.تساه لد  هحیار  نیرتوب  شوخ  هک  وا  ینشور  اب  هتخیمآ  مان  تسا و  ملعم  زا  تبحص 

.اه یگریت  اهدوکر و  نتشادرب  يارب  مامت ، تسا  یتیدج  ملعم ،

.نیشن لد  تسا و  باذج  هشیمه  شزبس  تاکن  راهب ، همادا  رد  هک  تسا  يروکف  هناگی 

: دننز یم  ملعم  تسد  رب  هسوب  نینچ  نیا  بدا ، ِنایارس  هحیدم  یمامت  دیآ و  یم  زورما ،

.دوش یم  زاغآ  وت  یبوخ  نیتسخن  هک  تسا  ییاج  رون ، هطقن  نیرتالاب 

یتمعن اتیزر  / تسوت زور  زورما ،

اب مناد ، یمن  هک  ار  هچنآ  نم ، نهذ  ِهایس  هتخت  زبس  لیطتـسم  رد  یتقو  راگزومآ ، يا  وت ، لباقم  رد  ندز  وناز  ِتذل  تسا  نیریـش  هچ 
.درک مهاوخن  ضوع  ایند  ِرز  میس و  همه  اب  یهد ، یم  دای  هک  ار  هچنآ  يدنب ! یم  شقن  دوخ  رهِم  ناتشگنارس  يدیپس 

.مبایب ار  وت  ات  منک  یم  هاگن  هدنام ، یلاخ  يا  هیده  ره  زا  هک  ما  يرهوج  ياه  تسد  هب  تسوت ، زور  هک  زورما 
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دنرتسگ یم  لاب  ملعم  يارب  ناگتشرف 

رب لد ، ِشوگ  یـشاب و  هتـشاد  ملعم  هاگن  رد  هشیر  هک  یتقو  دـنهد ؛ یم  هویم  لگنج ، زبسرـس  ناتخرد  زا  رتشیب  یبوچ ، ياه  تکمین 
.دنز یم  دنویپ  شناد ، ناگنشت  ناج  هب  ار  شیاه  هخاش  شمالک ، اب  هظحل ، ره  هک  تسا  یتخرد  دوخ ، وا  هکارچ  يراپسب ؛ وا  مالک 

هک تسادخ  لوسر  نخس  وت ، فصو  رد  مالک  نیرت  هتسیاش  .مدید  وت  رد  ار  ردپ  ِيراوتسا  ردام و  تبحم 

يارب ایرد  نایهام  یتح  دننارتسگ و  یم  وا  ياپریز  ار  دوخ  ياه  لاب  ناگتشرف ، دوش ، یم  جراخ  هناخ  زا  ملع  يارب  هک  یسک  دومرف :
! ملعم يا  ناگتشرف ، دوجسم  يا  داب ، یمارگ  تزور  ...دننک .  یم  شزرمآ  بلط  وا 

دجاسم مانمگ  ناملعم 

.دنامب لصحم  هشیمه  میاه  مشچ  مهاوخ  یم 

.تخومآ نم  هب  ار  راثیا  هک  ربَا  رب  منز  یم  هسوب 

.درک مسجم  میارب  ار  زیخاتسر  هک  كاخ  ناتسد  رب  منز  یم  هسوب 

.منک یم  میظعت  باتفآ ، ربارب  رد  نم 

.میشاب یناوخ  سرد  درگاش  تسا  یفاک  تسا ؛ ملعت  میلعت و  رسارس  ناهج ،

.درب الاب  شدوخ  اب  مه  ارم  رکف  تفر و  الاب  یبوچ  ربنم  زا  زامن  زا  سپ  هک  هلحم  کچوک  دجسم  یناحور  ریپ  زا  منک  یم  دای 

.كرابم ناتزور  دیتخومآ ؛ ام  هب  یکدوک  زا  ار  قشع  اعدا  یب  هچ  دجاسم ! مانمگ  ناملعم  اقآ 

يریشمش هّللا  حور  / مونش یم  اه  تکمین  نایم  زا  ار  تیادص  زونه 

هدـش كاپ  ياـه  طـخ  تسد  زا  ولمم  هایـس ، هتخت  يور  يا ، هدرک  یط  ار  هناـیم  نیا  راـب  رازه  هک  تسوت  ياـپدر  اـه ، تکمین  ناـیم 
.ار هایس  هتخت  ياه  چگ  رابغ  زا  تیاه  هفرس  يادص  ار و  وت  يادص  دنهد  یم  ساکعنا  زونه  اهراوید  تسوت و 

ياه گـنز  ناـمداش ، نم  يدیـشخب و  نم  هب  ار  تدوجو  تارذ  يا و  هتخومآ  نم  هب  ار  زیچ  همه  چـگ ، طوطخ  نیمه  ناـیم  رد  وت ،
هک مدید  یم  متشگ و  یم  یلاوح  نآ  رد  نتخومآ ، يارب  ار  حیرفت 
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وت دوب ، هچ  نآ  زا  تتیاضر  هک  ممهف  یم  الاح  .يدز  یم  دـنخبل  نم ، ياه  ماگ  ندـید  اب  اما  يوش ، یم  رت  هتـسکش  رتریپ و  زور ، ره 
یم زاب  منادرگاش  يارب  چگ ، طوطخ  نایم  ار ، وت  ياه  فرح  هک  مدیمهف  یتقو  ار  نیا  يوش و  هنادواج  هنیـس ، هب  هنیـس  یتساوخ  یم 

.مونش یم  زونه  ار  تیادص  متفگ ؛

نایبیبح هّللا  حور  / منک یمن  تشومارف  زگره 

لاس شوگ  يزاب  كدوک  نآ  زا  نوچ  يروآ ؛ یمن  دای  هب  ًامتح  هک  ار  ما  هفایق  .یسانشن  يونـشب ، مه  ار  ممـسا  رگا  دیاش  مناد ! یمن 
رد ینک و  یم  هچ  مناد  یمن  .درب  مهاوخن  داـی  زا  ار  وـت  هاـگ  چـیه  نم  اـما  .تسا  هدـنامن  یقاـب  هنادرم  هرهچ  نیا  رد  يرثا  شیپ ، اـه 

؛ منک تشومارف  مناوت  یمن  هاگ  چـیه  .دـنک  یم  یعادـت  ار  هناردام  يانـشآ  همزمز  مشوگ  رد  نانچمه  تمالک ، گنهآ  اما  ییاجک ؛
شقن تارطاخ  نیرتابیز  همه  اـهنیا  تیاـبیز ، رتچ  تا و  هداـس  رتشگنا  تا ، هتخاـب  گـنر  هعنقم  يدرک و  یم  نت  هب  هک  یـسابل  یتح 

نم اما  دیاین ؛ تدای  هب  دیاش  وت ؛ اب  ار  مردام  متفرگ و  یم  هابتشا  مردام  اب  ار  وت  هشیمه  ریخب ! شدای  .دننم  نهذ  لوا  تاحفص  رب  هتسب 
!« هزاجا مناخ   » مه ار  مردام  هتبلا  مدرک و  باطخ  ردام »  » ار وت  هاگآدوخان  اهراب و  هک  تسه  مدای  بوخ 

.تساد مهاوخنرب  متارطاخ  قاتا  هچقاط  زا  ار  تنابرهم  ریوصت  زگره  اما  تمنیبن ؛ رگید  هاگ  چیه  دیاش  دناد ، یم  ادخ 

میدش یمن  گرزب  يدوبن ، رگا 

زا روبع  یعادت  اه ، یسالک  مه  همه  دوجو  رد  نیریش  یسح  دوب و  باذج  همه  يارب  هزات ، ياوه  لاح و  دیدج و  يا  هرود  هب  دورو 
، زورید یناتسبد  ناکدوک  زا  هتـساوخان  هک  یـسح  درک ؛ یم  یعامتجا  هاگیاج  يوجو  تسج  یناوجون و  هب  دورو  یکدوک و  نارود 

گنهآ زا  یـسک  ره  زا  رتهب  وت  ار  ملعم »! اقآ   » ياج هب  ریبد »! اـقآ   » نتفگ ریذـپلد  ساـسحا  دوب و  هتخاـس  ییاـمنهار  هرود  ناـناوجون 
! يداد یم  شرورپ  ار  سح  نیا  وکین  هچ  يدیمهف و  یم  ام  رکیپ  رد و  یب  تالاؤس  هتخپن و  مالک 

یم بوخ  وت  منزب و  دایرف  یلاحـشوخ  زا  متـساوخ  یم  دـیتسین ،» ییادـتبا  زومآ  شناد  هگید  امـش   » یتفگ یم  یتقو  دور ، یمن  مداـی 
ششوج هب  ام  نورد  رد  ار  سح  نیا  نامز  هچ  رد  هک  یتسناد 
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تئرج یکدوک ، نارود  ياه  هتـسوپ  رد  سوبحم  ياه  هجوج  ام  هاگ  چیه  دـیاش  اهدـیجمت ، اه و  کیرحت  نآ  دوبن  رگا  يروآرد و 
! میتفای یمن  ار  انگنت  نآ  زا  ییاهر  ندروآربرس و 

رهم و رـسارس  یهاگن  اب  هک  درب  میهاوخن  دای  زا  هاـگ  چـیه  اـه ، هچب  همه  هن  نم و  هن  ار  نامرادـید  لوا  زور  نانخـس  دـناد  یم  ادـخ 
مدوخ ناوجون  رسپ  اب  امش  کت  کت  نم ، شیپ  هک  دینادب  ار  نیا  اه  هچب  : » یتفگ هفطاع 

 . ...منک یم  ساسحا  اه ، لاس  سپ  زا  ار  مالک  نیا  ِتقادص  يوب  زونه  نم  و  دیرادن » یقرف  چیه 

هاتوک مایپ 

.داب كرابم  یتسرد » ملع و  غیلبت  مانمگ  ناربمایپ   » همه رب  ملعم  زور 

ییاباب هسیفن  / یندناشنورف ار  نام  ییاناد  شطع 

يارـس هسردـم ، دومیپ ، یم  ندـش  گرزب  يوس  هب  ار  شهار  هک  ییاـه  ماـگ  ناـیم  رد  یکدوک ، ياـه  هچوک  سپ  هچوـک  تشپ  زا 
.دوشگ شوغآ  نامکچوک  ياه  مدق  زاوشیپ  هب  ناممود ،

.دش نامدوجو  ییاناد  شطع  هدننک  باریس  تیاویش ، نیریش و  مالک  اه و  هاگن  تبرغ  نیکست  وت ، نابرهم  مرگ و  نامشچ 

.میدرک نهپ  سرد  ياه  سالک  رد  ار  تدابع  ياه  هداجس  وت ، اب  هارمه 

هناورپ رازه  نارازه  دندرک و  یط  ناگدنب  تیاده  يارب  یهلا ، ناراگزومآ  هک  یتسه  ینشور  رونرپ و  هداج  هدنهد  همادا  ور و  هلابند 
رطع اب  ار  ناشدوجو  ینادان  کـیرات و  ياـهراگنز  دـنریگ و  یم  هاـنپ  تشناد  ییانـشور  اـمرگ و  رد  هتخیرگ ، تملظ  یکیراـت و  زا 

.دنیادز یم  تا  ییاناد 

! وت راثن  مساپس  ياه  لگ 

.تسوت ياویش  مالک  هتخاس  روانهپ ، يارس  نیا  يادرف  زورما و  زورید ،

دراد و راگدای  هب  شیاه  شوگ  رد  ار  تنیریـش  مالک  همزمز  هتـسشن و  وت  سرد  سالک  رد  يزور  يا ، هبتر  ماقم و  ره  رد  سک ، ره 
.تسوت ملع  غورفرپ  نشور و  ياه  هراتس  نام ، یناگدنز  نامسآ  شخب  تنیز 

ره : » دومرفمالـسلا هیلع  یلع  نامیالوم  هک  ارچ  منک ؛ یم  ترهمرپ  ياه  مدق  راثن  ار  ساپـس  ياه  لگ  اه و  هفوکـش  مامت  مراگزومآ !
«. تسا هدرک  شیوخ  هدنب  ارم  دزومایب ، نم  هب  يا  هملک  سک 
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هاتوک مایپ 

.تسا شناد  ناتسوب  روبص  نابغاب  ملعم ،

یتمعن اتیزر  / زیچ همه  رد  مدش  رفص 

منکش یم  ینخس  رد  يدز و  ار  اه  گنز 

منخس زا  یسک  دیمهفن  چیه  ارم  و 

تسا هدز  طخ  ارم  قشم  سک  همه  ياه  تسد 

منزب یهار  هچ  هک  ملعم  سرت  زا  مَُرپ 

ملد ياه  قرو  دندوب  هدش  كدابداب 

منتخادنا هسردم  نیا  زا  یسرد  رد  زاب 

تسا درد  بشما  وت  فیلکت  هک  داتسا  تفگ 

منتخانشن هک  سیونب  هبترم  دص  زاب 

؟ تساجک گنز  نیا  ِرخآ  اه  هبرقع  دیورب 

منتخادنا سفق  رد  يا  هسردم  بجع  هب 

تس یفاک  یهاگن  بوچ  ارم  هیبنت  ِرس 

منکش یم  ینزب  لگ  سفن  يادص  هب 

زیچ همه  رد  مدش  رفص  ینز و  یم  ار  گنز 

منتخاس یهت  زاغآ  هطقن  نامه  ز 

دش اضما  ما  یتسین  قرو  ياپ  زاب 

منم هک  متشون  ار و  یقرو  مدنک  زاب 

زونه تسا  رهم  لوا  نیا  يدنار و  ترد  ز 
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منتشاد هگن  زاب  موش و  یم  در  زاب 

نابز روتسد  هتسب  ِرد  تشپ  زا  ملد 

منکش یم  ینکش ، یم  ار  وت  درک  یم  فرص 
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تاعوبطم یناهج  زور 

هراشا

هبنش جنپ 

تشهبیدرا 1386  13

یناثلا 1428 عیبر   15

May.2007.3

یتاجنروپ یفطصم  / تسا هنیآ  کی  هیرشن ، ره 

دـنهد و یم  ناشن  مه  ار  اه  ینـشور  دنتـسه ، نشور  دوخ ، هک  هزادـنا  نامه  هب  اـه  هنیآ  .تسا  هنیآ  کـی  هیرـشن ، ره  هماـنزور و  ره 
يرارف راگن ، همانزور  ِملق  ِتحاـس  زا  غورد ، سپ  .تسا  رود  اـه  هنیآ  نأـش  زا  یگریت ، .داد  ناـشن  نشور  دـیاب ، اـهنت  ار  اـه  ینـشور 

.تسا

ادص

هنوگ عونتم و  ِنایمدآ  زا  اه  تلم  .تسا  تلم  کی  يولگ  ياـهاجه  اـهاون و  اـهاوآ ، زا  ُرپ  هک  ییادـص  تسادـص ؛ کـی  هیرـشن ، ره 
رکف و ياه  هدنیامن  ِنابل  زا  هک  همغن  کی  زج  تسین  يزیچ  زین  اهنآ  هعوبطم  هیرـشن و  اهنآ ، دـحاو  يادـص  سپ  دـنرادروخرب ؛ نوگ 

.تسا هتساخرب  اه  همانزور  رد  مدرم  گنهرف 

بیرف ییامن و  گرزب  یب 

دریگ یم  همشچرس  نیگمغ  زا  داش و  زا  دب ، زا  بوخ و  زا  اه ، هثداح  اه و  قافتا  ِفرب  زا  ُرپ  ياه  هلق  زا  .تسا  دور  کی  هیرـشن ، ره 
ِدور نیا  .بیرف  یب  ییامن و  گرزب  یب  وهایه ، یب  دتفا ؛ یم  هار  هب  و 

ص:97

هرامش 96 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 155زکرم  هحفص 124 

http://www.ghaemiyeh.com


هب دسر ؛ یم  تشد  هب  دوش و  یم  عبط  هتشون و  دسر ؛ یم  هیاپهوک  هب  .درذگ  یم  دیامیپ و  یم  ار  شرازگ  ربخ و  ياه  هنماد  هتسهآ ،
« یهاگآ ، » اه مدآ  هنارـصع  هناحبـص و  زا  یـشخب  رـصع ، ره  حبـص و  ره  هک  تسا  نیا  .مدرم  ياه  مشچ  هنارک  یب  اهتنا و  یب  ِتشد 

.دنیشن یم  ورف  مه  نتسناد »  » اب دوش ؛ یمن  عفر  اذغ  بآ و  اب  طقف  یگنشت ، یگنسرگ و  اریز  تسا ؛ ربخ » ، » تسا

دشاب دیابن  هناگیب  كاخ  رد  تخرد ، هشیر 

یموب دعتسم و  ِكاخ  رد  هیرشن ، ره  هشیر  .لقتسم  نامـسآ و  رد  رـس  تماق ، هدیـشک  زارفرـس ، تسا ؛ تخرد  کت  کی  هیرـشن ، ره 
، رمثُرپ یقیقح و  ياه  تخرد  هیاـسمه ! كاـخ  رد  یتح  هن  تسرپ ، هناـگیب  هناـگیب و  كاـخ  رد  هن  دَـیز ؛ یم  هک  تسا  روشک  کـی 
اب نامـسآ و  يارـس  رد  زج  مه  تقیقح  هیرـشن  سپ  .دنا  هدیـشکرس  نامـسآ  یبآ  ياوه  رد  یگریت ، زا  راصح و  زا  دازآ  هک  دنیاهنآ 

.دشک یمن  سَفَن  دنک ، یمن  دشر  قلخ ، هب  تمدخ  دصق  اب  كاپ و  رظن 

تقادص ِلد  ات  ناود  ناود 

کی ِناج  زا  اـه  يزیتس  ناـسنا  اـه و  هئطوت  ِبش  رد  اـه ، هلیح  اـه و  هعیاـش  یهایـس  رد  اـه  باهـش  .تسا  باهـش  کـی  هیرـشن ، ره 
.دنسر یم  ناسنا  ییوج  قح  تقادص و  ِلد  هب  ناود  ناود  دنوش و  یم  دلوتم  ناشکهک 

.دنناملاظ ِتملظ  هحفص  رد  رون  زا  یخرس  طخ  بوخ ، ياه  هیرشن  اه ، باهش 

دنا لُگ  تاعوبطم ،

زا اه  تلم  گنهرف  ناتـسوب  .گنر  ره  زا  یتروص ؛ یهاگ  دیفـس و  یهاگ  یجنران ، یهاگ  درز ، یهاگ  تسا ؛ لـگ  کـی  هلجم ، ره 
.دوش یم  زیمآراختفا  یندید و  هوکشرپ و  هک  تسا  تاعوبطم  نیا  هولج  گنر و  سَفَن و  اب  هلمج 

هیرشن دنزاس و  یم  ناسنا  اه  ملعم  .بدا  یگتخیهرف و  یسرتادخ ، ییوگ ، تسار  راگزومآ  تسا ؛ ملعم  کی  همانزور ، ره  هلجم ، ره 
.دَرَورپ یم  ملِع  همانزور ، ره  ِملق  دنیرفآ و  یم  ِملاع  ملعم ، ياه  تسد  .دننیرفآ  یم  ّتیناسنا  اه 
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يریما نیسح  / ربخ نیرخآ 

الاب یلاها  يراخب  دود  رد  یمّهوت  نوچ  هانپ ، یب  ناکرتخد  مادنا  شزرل  .دبوک  یم  مه  هب  ار  رشب  ياه  نادند  مامت  رهش ، درس  ياوه 
رگید هیبـش  یکدوـک  ناـبایخ ، ره  رـس  تسا و  تنم  یب  )ي  اـه ) کـی رـشب ، درـس  ياـه  تسد  يوزرآ  ماـمت  دوـش و  یم  مگ  تسد ،

.ربخ نیرخآ  همانزور ، دنز : یم  داد  شیادص  شزرل  اب  ناکدوک ،

! دییوگب يدازآ  تقیقح  زا 

هآ يادص  دننک ، ادتقا  یتسینویهص  ياه  هناسر  بیج  هب  اه  ملق  همه  رگا  .رابکتسا  يادص  يادنلب  موجه  رد  دسر ؛ یمن  ادص  هب  ادص 
دیاـب دـیایب ، نوریب  اـه  خودرم  خودرم و  هرجنح  زا  اهادـص ، همه  رگا  .دوش  یم  لامدـگل  اـه  هراوهاـم  شترا  همکچ  ریز  ناـمولظم ،
هناسر .دیرخ  درم  نادرم  تمه  هب  ار  يا  هناسر  فاصنا  دیاب  تعاجش ! راثیا و  هچوک  ناراگنربخ  نوخ  هیامرس  اب  درک  رشتنم  همانزور 

.دنرایتخا تلفغ  يدانم  ینویهص ، ياه 

نامکاح هبل  ود  ریشمش  مسیلاربیل ، هک  يا  هنامز  رد  تسا ؛ مولظم  ياه  تلم  لواپچ  يارب  يا  هناهب  يدازآ ، زا  نتفگ  هک  يا  هنامز  رد 
«. تلفغ رد  هن  یلاعت ، رد  يدازآ  ینعی  هار ، ندوشگ  ینعی  يدازآ   » هک دییوگب  يدازآ  تقیقح  زا  تس ، یناهج  نیون  مظن  ربکتسم 

دیتقیقح نازابرس  امش ،

یم نامدرم  شوگ  هب  ربخ  هفحت  هک  تلفغ  مکارت و  نامزلارخآ  ناراپاچ  دیزات ! یم  ینادان  هایس  رکشل  رب  هک  نخـس  رکـشل  نازابرس 
؛ ناتسناغفا رد  ناکدوک  یگنسرگ  زا  نیطسلف ؛ رد  نانز  نادرم و  ياه  ناوختسا  نتسکش  زا  دییوگب  تسدرود  نامدرم  هب  ام  زا  دیرب !

هزاورد نازابرـس  نخـس ، باحـصا  .دوش  یم  لامدـگل  يدازآ  همـسجم  ياپریز  يدازآ  قارع ، رد  هک  دیـسیونب  ناـتیاه  هماـنزور  رد 
؛ دنتقیقح
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صاعورمع ناسوساج  دنکن 

! دشاب گنرین  یلاها  یشورف  هئطوت  رازاب  تما ، شمارآ  ِرهش  دنکن  .دنرذگب  هزاورد  زا  گنرین ، غورد و 

! دز راج  ار  تقیقح  اهرازاب ، رس  رب  دیاب 

تشون نیمز ، هدنیآ  ناهاشداپ  مان  هب  دیاب 

هلـص هتـسیاش  هک  ناـنچنآ  هـن  تشوـن ؛ دـیاب  اـپ ، رب  هفـشاکم  دـالوف  ياـه  شفک  رـس ، رب  رنه  زا  یجاـت  رـس و  ریز  هفـسلف  زا  یـشلاب 
.نیمز هدنیآ  ناهاشداپ  نیفعضتسم ، ماک  هب  ملق و  مان  هب  .تشون  دیاب  نادالج ؛ غیت  میب  زا  هن  دشاب و  ناگماکدوخ 
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هللا همحر  يزاریش  يازریم  هّللا  تیآ  ياوتف  هب  وکابنت  زایتما  وغل 

هراشا

هبنشود

تشهبیدرا 1386  24

یناثلا 1428 عیبر   26

May.2007.14

عراز هبوبحم  / غولب ياه  هداج  رُب  نایم  تیعجرم ؛

یغولب ياه  هداج  ُرب  نایم  ینید ، تیعجرم  .تسا  هدوب  رـشب  یلاعت  ساسا  هرامه ، ترخآ ، ایند و  هدنهد  دـنویپ  روحم  ناونع  هب  نید ،
دنتلاسر دایرف  ناثراو  تیعجرم ، .دنناسر  یم  بولطم  تیاهن  هب  ار  ناسنا  هک  تسا 

.تیالو میرح  ناراد  ثاریم  و 

میدش رادیب  دز و  دایرف  ازریم 

دیسر تخادرپ و  یحو  ماکحا  زور  هب  ریسفت  ینامز و  صیخـشت  هب  دوب ، اروام  ملاع  اب  شلاصتا  هرمث  دیدرت ، یب  هک  یلقعت  اب  ازریم ،
؛ تشاد لابند  هب  ار  رامعتسا  هک  یلامعتسا  تسناد ؛ جع ) ) رـصع ماما  اب  هبراحم  مکح  رد  ار  وکابنت  نوتوت و  لامعتـسا  هک  هطقن  نآ  هب 

.دوب هتفهن  دوخ  رد  ار  رافک  هلیح  ریجنز  رد  دامجنا  دادبتسا و  غوی  هب  ندرب  ورفرس  نیطایش و  توغاط  هب  یگدرپسرس  هک  یلامعتسا 

.میدش رادیب  درک و  رادیب  دز و  دایرف  .درک  المرب  تفاکش و  .دیمهف  دید و  وا 
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هناروحم تیالو 

( جع ) رـصع ماما  میقتـسم  روتـسد  ار  نامز  هیقف  صیخـشت  دـندرک و  مامـشتسا  ینید  كاردا  هماش  اب  ار  تیالو  شخبناج  يوب  مدرم ،
رد دشاب و  هعیش  هتسیاش  هک  روط  نآ  دنتساخ ؛ اپ  هب  رابکتسا ، هیلع  یفنم  هزرابم  هب  هناروحم ، تیالو  هناقشاع و  يرواب  اب  دنتـشادنپ و 

.دنشاب هتشاد  ساپ  ار  شیوخ  یگدازآ  میرح  ات  دندرک  میرحت  دوخ  رب  نید ، تیعجرم  مکح  اب  ار  لالح  يوکابنت  قشع ، نأش 

دادن لاجم  هایس ، دود  هب  دیپس  حور 

، تیعبت دـیپس  حور  .دـنراذگب  شیامن  هب  تیالو ، نید و  تقیقح  زا  تیامح  رد  ار  دوخ  مزع  مدرم ، ات  دوب  يا  هناـهب  وکاـبنت ، میرحت 
.دنامب روراب  عیشت  نامسآ  رد  دبا  ات  تیالو ، زا  تعاطا  یلالز  هکنآ  ات  دادن ؛ دوجو  هزاجا  ار  وکابنت  هایس  دود 

یناما مثیم  !/ ازریم سیونب ،

.دنکمب ار  مدرم  نوخ  رامعتسا ، ياه  هرشح  دوش و  امغی  ِناوخ  ناریا ، تشاذگ  مهاوخن  نم  هک  سیونب  ازریم ؛ سیونب 

بآ هب  ار  ناش  هتشون  هایس  ياهراموط  مراذگب و  گرزب  تب  شود  يور  ربت ، ات  ما  هدمآ  نم  هک  سیونب 

.میوشب

! منازرلب ار  دادبتسا  شوگ  ياه  هدرپ  ات  دوب  مهاوخ  نامولظم  دایرف  كاوژپ  نم ، تسا و  هدمآ  دوخ  مشخ  مامت  اب  تلم ،

داد و مهاوخ  داب  هب  ار  يژر » زایتما  ، » شیوخ ياوتف  اب  .دروآ  مهاوخ  نییاـپ  شیاـه  هچون  هناـخ  ماـب  زا  ار  سیلگنا  مچرپ  هک  سیونب 
.تخاس مهاوخ  هدنز  ار  عیشت  يزیتس  ملظ  هرطاخ 

يا هدرب  ارماس  بتکم  هب  ار  عیشت  وت 

ریذپان ییادج  وت  .تسوت  ياه  تسد  هب  اه  مشچ  زیربت ، زا  نارهت ، زا  زاریـش ، زا  ناهفـصا ، زا  دنا ؛ هدـمآ  رفـس  زا  یپ  رد  یپ  اه ، همان 
.يا هتخومآ  سردم »  » ياه هباطخ  رد  ار  تسایس  نید و  ندوب 
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دیاب وت  دـنا و  هتخورف  هرـسان  رز  هب  ار  ام  فسوی  رجق » نادـناخ   » .دزومایب ار  راظتنا  هفـسلف  ات  يا  هدرب  ارماـس » بتکم   » هب ار  عیـشت  وت 
.شیوخ هاگداز  هب  ناعنک ، هب  شا  ینادرگزاب 

نیا رب  تموـکح  هک  دـننادب  اـت  ینازرلب ، ار  هناـهاش  یـشوخ » ترـشع و  شیع و   » ياـیند شیوـخ ، نید  اـب  هک  تسوـت  هب  اـه  مـشچ 
! ناگناگیب هب  دنشورفب  هن  دشوکب ؛ شا  ینابهگن  رد  دیاب  تسا و  يا  هعیدو  نیمزرس ،

وت ياوتف 

هچلاهن دزو و  یم  برغ  زا  هک  اهداب  دنت  همه  لیم  مغر  هب  تشاد ؛ دهاوخ  هگن  ار  یناریا  لالقتسا  تفارش و  ياه  هچتخرد  وت ، ياوتف 
.تسکش دهاوخ  ار  افج  بابرا  رس  وت ، ياوتف  .اهربت  اه و  هشیت  مخز  مغر  هب  داد ، دهاوخ  شرورپ  ار  راختفا  تزع و  ياه 

نوسفا ناتسمرس  وت ، يدنمشوه  .تخاس  دهاوخ  رادیب  ار  هدولآ  باوخ  ياه  نادجو  اه ، قپچ  نتسشن  رتسکاخ  هب  اه ، نایلق  نتسکش 
.رامعتسا هدولآ  ياه  تسد  هب  تخیر  دهاوخ  یبآ  دروآ و  دهاوخ  شوه  هب  ار  گنرف  هناسفا  و 

: سیونریز

.رامعتسا ینویفا  ياه  هشقن  هیلع  دوب  نایناریا  يرادیب  شبنج  وکابنت ، شبنج  - 

يریما نیسح  / درم يازریم 

هیرگ ییاروشاع ، هیرگ  دیاش  .یتسیرگ  یم  رایـسب  هک  دنا  هتـشون  وت  لاوحا  رد  یگدادلد ! تمه و  دـیلقت  عجرم  درم ؛ يازریم  ازریم ؛
ضارتعا تسا ؛ ضارتعا  هیرگ  هعیش ، هیرگ  يرآ ، .يدرک  یم  هیرگ  دنلب  يادص  اب  دنا ، هتشون  .دنیرفآ  یم  مایق  هک  يا  هیرگ  تسوت ؛

رب یتیاضر  دـنخبل  درذـگ ، یم  وت  یناگدـنز  هحفـص  زا  یتقو  اروشاع  خـیرات  ناوراـک  درم ! يازریم  .درادـن  ینعم  ادـص ، یب  مارآ و 
.دیاتس یم  ار  وت  دایرف  هیرگ و  هک  منیب  یم  مالسلااهیلع  بنیز  هرهچ 
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مدرم ياه  لد  یقیقح  نامکاح  اهقف ؛

؛ دندروآ يور  داهتجا  هب  لازتعا ، اوزنا و  زا  نید و  رهاظ  ثیدح و  لقن  زا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تما  ناگدیزگرب  هک  یتقو  زا 
ياه لد  یقیقح  نامکاح  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  تما  ياهقف  دیـشوپ ، داـهتجا  ساـبل  عیـشت ، ياـبیز  دـهاش  هک  یناـمز  زا 

.دوب لقع  تنس و  نآرق ، هب  ملعم  ناشتموکح ، رازبا  راظتنا و  نامرآ  ناشرس ، جات  هک  ینامکاح  دندش ؛ نیملسم 

اه ناخاضر  اه و  نیدلارصان 

، دوب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  تما  ياهقف  نامرف  هب  هعیـش ، لد  شوگ  .زیلاج  رـس  ياه  کـسرتم  دـندوب و  مَلَع  ناریـش  رگید 
.هّللا حور  زور  رگید  يزاریش و  يازریم  يزور 

تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  مان  هب  هکس 

هللا یلص  دمحم  مان  هب  هکس  اجنیا  دنزب ؛ دهاوخ  یم  يا  هکـس  ره  هتـشگرب ، گنرف  زا  هاش  .دننز  یمن  نید  مان  هب  زج  يا  هکـس  اجنیا ،
.تسازریم نامرف  هب  اه  شوگ  اجنیا  ددنبب ؛ دهاوخ  یم  يدادرارق  ره  هاش ، .تسا  هلآ  هیلع و 

دیاب تشادرب ؛ ربت  دیاب  تسکـش ! دیاب  ار  اه  نایلق  زورما ، .تسا  تب  نتـسکش  اوتف ، .دیآ  یم  فجن  زا  زاریـش ، سدـُقلا  حور  يادـص 
! دش میهاربا 

.دندوب هدماین  هکم  حتف  هب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  دمحم  نایهاپس  .دوبن  هکم  دوب ؛ نارهت  نامه  نارهت ،

ینایفـسوبا تراـجت  اـت  تخاـس  یم  تب  تساوخ ، یم  هچ  ره  زا  رامعتـسا ، یلو  دوـبن ؛ تب  .دـندوب  شتما  ياـهقف  یلو  دوـبن ، ربماـیپ 
هللا یلص  دمحم  يادر  يوب  هعیش ، تیعجرم  يادن  زا  یلو  دوبن ، ربمایپ  .دنتسکش  تب  مدرم  یلو  دوبن ، یتب  .دراد  هگن  اجرب  ار  شیوخ 

.دمآ یمهلآ  هیلع و 
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یسودرف تشادگرزب  زور 

هراشا

هبنش هس 

تشهبیدرا 1386  25

یناثلا 1428 عیبر   27

May.2007.15

یناما مثیم  / راب نیا  دپت  یم  سوت  هنیس  رد  ناریا ، بلق 

باتک کی  دـبلاک  رد  ار  یهلا  نیمزرـس  کی  حور  ات  تسا  هتفرگ  هتـسد  هب  ملق  ناقهد ، .دـپت  یم  سوت  هنیـس  رد  راب  نیا  ناریا ، بلق 
ِناریا رب  هتخیر  ياهراوآ  ات  دریگن ؛ راگنز  یـسراپ  تمکح  ات  دریمن ؛ یـسراپ  شتآ  اـت  تسا  هتفرگ  تسد  هب  لعـشم  ناـقهد ، .دزیرب 

.دزیگنارب هتسخ  ياه  هرطاخ  رد  ار  داژن  کین  داهن و  کین  ناییایرآ  تیاور  دنزب و  رانک  ار  ناریو 

هب ار  نانامرهق  ات  دـشارتب ؛ ار  ناناولهپ  هنیرمرم  رکیپ  ات  تسا  هتفرگ  تسد  هب  ملق  ناقهد  دـپت ؛ یم  سوت  هنیـس  رد  راـب  نیا  ناریا  بلق 
.دزومایب ار  یگنادرم  راگزور  ياه  تربع  یشک ، مدآ  تراغ و  رصع  رد  ات  دروایب ؛ ملظ  اب  زیتس  ياه  نادیم 

مرگ زونه  قیاقش  قاجا  هک  دنزب  بیهن  هدزامرس ، ياه  هدارا  هب  ات  دنادرگرب ؛ ار  خیرات  نادرم  ناوج  هرطاخ  ات  تسا  هتساخرب  ناقهد ،
.میزیخرب نمیرها  گنج  هب  دیاب  میا » هداز  غاد  اب  هک  میقیاقش  نآ  ام   » تسا و
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تسد هب  ملق  دور و  یم  هدش  شومارفیاه  تلیضف  ِناوراک  شیپاشیپ  هک  ناقهد  هنیس  رد  دپت ؛ یم  سوت  هنیـس  رد  راب  نیا  ناریا ، بلق 
تقیقح و هتفرگ  دود  ياـه  هرجنپ  اـت  دراـکب ؛ تمحر »  » شیاـج هب  درادرب و  ار  تمحز »  » هملک يور  هتـسشن  هطقن  اـت  تسا ؛ هـتفرگ 

.تسا یعقاو  تموکح  نامرآ  تلادع ، حلص و  هک  هدیسر  هزات  ناهاشداپ  هب  دزومایب  ات  دیاریپب ؛ غورد  زا  ار  یتسار 

.دروایب شیوخ  ناراگزور  مه  ِدای  هب  ار  نیتسار  ردص  هعس  هناردارب و  یگدنز  ات  تسا  هتساخرب  ناقهد ،

، ناقهد .تسا  هتشاذگ  شیامن  هب  ار  راو  متسر  يروابدوخ  شا ، هبیتک  هک  ناقهد  هنیس  رد  دپت ؛ یم  سوت  هنیس  رد  راب  نیا  ناریا  بلق 
متـسر ياه  لد  ات  هناگیب ، اب  هن  دزیتسب ، دادـیب  اب  دربب ؛ رباربان  ياه  گنج  نادـیم  هب  ار  يروالد  تورم و  ات  تسا  هتفرگ  تسد  هب  ملق 

هدازوید يوید ، هک  اجره  دنتفین و  اپ  زا  ناشیاهدربن ، نایناروت و  ياه  گنرین  ربارب  رد  هک  دزومایب  يریلد  تئرج و  ردـق  نآ  ار  هنوگ 
.دنباتشب داهج  هزیتس و  هب  دوش ، کیدزن  ناریا  یلاوح  هب  يا ،

مالسلا مهیلع  تیب  لها  هب  قشع  زا  لامالام 

هیلع یلع  نادناخ  هب  قشع  زا  لامالام  هک  ناقهد  هنیس  رد  سومشلا ،» سمش   » یلاوح رد  دپت ؛ یم  سوت  هنیـس  رد  راب  نیا  ناریا ، بلق 
ربمایپ زا  ار  روگات  هراوهگ  زا  نتـسج  شناد  هک  مردیح ؛» ِیپ  كاخ   » هک دـیوگب  ات  تسا  هتفرگ  تسد  هب  ملق  ناقهد ، .تسا  مالـسلا 

هعیـش دـنک  یم  راختفا  دوب ، هتخاب  گنر  اه ، هقرف  كاخ  درگ و  رد  مالـسلا ، هیلع  یلع  مان  هک  شدـهع  رد  دـیوگب  ات  تسا ؛ هتخومآ 
هتـسیاش يراگتـسر ، درادن و  مجع  برع و  ردارب ؛ دنربارب و  مه  اب  یگمه  اه  مدآ  تسا ، هتخومآ  هک  دیوگب  ات  تسا ؛ یـضترم  یلع 

.دشاب هدیشون  ناج ، هب  ار  ربمایپ  مایپ  هک  تسا  یسک 
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يریدن هیقر  / دوب مشیربا  شتآ و  بآ و  دالوپ و  سنج  زا  شمالک ،

بآ و دالوپ و  سنج  زا  شمالک  هک  یسک  زا  ای  دهد  یم  دنویپ  مناگتشذگ  هب  ارم  هک  یثاریم  زا  تفگ و  مهاوخ  يا  هداز  ناقهد  زا 
مهاوخ یـسک  زا  تسا ، يراج  نم  رد  سفن  ات  .دراد  هنایـشآ  غرمیـس  شا  هلق  رب  هک  زربلا  يادـنلب  هب  یمـالک  تسا ؛ مشیربا  شتآ و 

اه و گـنهرف  رگید  اـب  دروخرب  رد  ار  نآ  درک و  جارختـسا  ناـیناریا ، راـتفر  خـیرات و  ندـمت ، قاـمعا  زا  ار  یناریا  تیوه  هک  تفگ 
.دیشک دقن  هتوب  هب  اه ، تیندم 

همانهاش

.تسا هناخ  هوهق  لقَن  لُقن  همانهاش ،

.تخیر دهاوخنورف  ار  نآ  ناراب ، داب و  هک  تسا  یخاک  همانهاش ،

زا هدـنکآ  هک  یباـتک  تشاد ؛ هگن  دوـخ  ياـپ  يور  ار  يروـشک  مدرم  هک  تسا  سفن  هب  داـمتعا  یـشیدنادازآ و  ثیدـح  هماـنهاش ،
.اه یهابت  اب  راکیپ  یتسود و  نید  رهظم  تسا و  راگزور  کی  مدرم  تاساسحا  فطاوع و  اه و  یناولهپ 

.دنک یم  دنلبرس  هسیدا ، دایلیا و  شمگ و  لیگ  ربارب  رد  ار  ام  هک  يا  هموظنم 

تخت و شـشخرد  .تسا  یناریا  راوهاش  گنهرف  ياه  ییابیز  دـنک ، یم  لیامتم  هماـنهاش  هب  نداـهن  جرا  هب  رتشیب  ار  اـه  نهذ  هچنآ 
.دنک هریخ  ار  اه  مشچ  دناوت  یمن  ناس  نآ  جات ،

یتالمهم ار  یـسودرف  هدیـشک  مظن  هب  ياهدـیراورم  هک  ماگنه  نآ  ار ؛ یـسراپ  گنهرف  ناـبز و  شزرا  تسناد  یم  هچ  نینزغ ، هاـش 
!؟ تسیرگن هوای 

هسامح رعش و  نینزغ ، هشیپ  حادم  نارعاش  .دوب  دانع  بصعت و  لهج و  زاغآ  نایناماس و  یـشیدنادازآ  نایاپ  همانهاش ، شنیرفآ  نایاپ 
، نامز مه  دنک و  رامیت  ار  هاش  دناوتب  هک  دنتسناد  یم  يا  همیدن  ار 
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يدرخبان يدرد و  یب  هک  دوب  يدرد  ژاپ ، هداز  ناقهد  ینایواک  شفرد  نداتفین  لوبقم  نایم ، نیا  رد  .دشاب  شا  هدنیارس  قازترا  هیام 
.دروآرد زازتها  هب  ار  هنزغ  دومحم 

يریما نیسح  / شناد نید و  سنج  زا  يا  همانهاش 

يروش دیاب  یتسه ، يارو  زا  يا  هشیدنا  .تسد  الاب  زا  تسا  يراگتسر  تسد  دنمزاین  رشب ، دنمتسم  تسد 

، یتسار یکین و  هک  دسیونب  ار  یتلم  نامرآ  ات  دنمدرخ ، یناقهد  دشاب و  نید  شناد و  سنج  زا  يا  همانهاش  دیاب  دشاب ، رفـس  لسن  زا 
.دنز یم  جوم  خیرات ، مد  هدیپس  زا  شنامدرم  ریمض  رد 

...هن ریشمش و  ساره  رد  هن  دشن ؛ قرغ  یسودرف ،

، ریپ ناقهد  تشگنا  هراشا  هتفرن ، هار  داتفه  رگنل و  یب  یتشک  داتفه  ناـفوت و  شورخ  يادـص  تسا ؛ جاوما  مطـالتم  ياـیرد  ناـهج ،
دود و یم  تیادـه  حابـصم  يوس  هب  درذـگ و  یم  رـشب  مطالتم  تبرغ  شتـشگنا ، هراشا  زا  دـهد و  یم  ناشن  ار  يا  هتـسارآ  یتشک 

ساملا صرح  رد  هن  ریشمش و  ساره  رد  هن  دشن ؛ قرغ  ریپ ، ناقهد  .دریگ  یم  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبن  ناماد 
.دومحم يودنه  ياه 

ما یناریا  نم ،

.دیونشب مرورغ  هرجنح  زا  ار  متسر  هرعن  ریشمش ، كاچاکچ  يادص  زا  تسا و  همانهاش  نوخ  زا  رپ  میاه  گر 

.یگدادلد قشع و  ناگیادخ  هدرپسرس  ما ؛ یناریا  نم 

ناگنهرس تشپ  زا  یسودرف و  هشیدنا  لسن  زا  ما ؛ یناریا  نم  .اتمه  یب  دزیا  زاین  زار و  مهاگ ، هیکت  تسا و  درخ  شناد و  ما ، هبوبحم 
.هشیدنا نخس و 
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! دتفا یم  قافتا  هدنیآ  رد  وت ، هصق 

! هدادلد ناقهد  درم ، يا  منک : یم  شیادص  .دنیشن  یم  رنه  یهاشداپ  تخترب  هیاسمه و  هیاس و  نوچ  دور  یم  ردیح  كاخ  یپ  ردنا 
؟ ینز یم  ردـیح  یپ  كاـخ  زا  مد  مالـسلا ، هیلع  یلع  نانمـشد  هطلـس  رـصع  رد  نینچ  نیا  هک  يا  هدروـخ  نزریـش  نیمادـک  ریـش  زا 

: هک ینز  یم  وا  قشع  نیقی  زا  مد  نینچ  نیا  هک  يا  هدید  ار  یضترم  مشچ  تراشا  نیمادک 

یبن تیب  لها  هدنب  منم 

یصو ياپ  كاخ  هدنیاتس 

تسین راک  ارمرم  نارگید  ابا 

تسین راتفگ  هار  ارمرم  نیا  زج 

هـسامح ثیدح  ریدغ ، ثیدح  .مراپـسب  تلد  زار  رب  شوگ  هک  نک  ما  يرای  درخ ! ریپ  يا  مونـش ، یم  تا  همانهاش  زا  ریدـغ  ثیدـح 
.تسا

.نیمز رب  ادخ  تموکح  ثیدح  دوب ؛ یفطصم  رگج  هراپ  لد  زار  رشب ، رب  ناکاپ  تموکح  ثیدح 

هصق ات  يدورس  ار  لد  نوخ  هراپ ، هراپ  رگج  رازه  یس  هزادنا  هب  لاس  یـس  سوت ! ریپ  يا  .مونـش  یم  وت  ناتـساب  همان  زا  ار  یلزا  دهع 
.دتفا یم  قافتا  ناهج  هدنیآ  رد  هک  ناریا  هتشذگ  رد  هن  تیاه  هصق  .ییوگب  ناگدیزگرب  ناگتسیاش و  تموکح 

ییوت ِدوخ  همانهاش ، نامرهق 

یگنازرف هک  یقـشاع  یناسارخ  ناقهد  ییوت ؛ دوخ  همانهاش ، نامرهق  نیلوا  ناتـسد . ...  لاز و  هن  تسا و  متـسر  هن  همانهاش ، نامرهق 
، ناریا نامدرم  يوهاـیه  رپ  شوگ  هب  یتیوه ، یب  کـیرات  بش  رد  اـت  دـنارذگ  یم  تمالـس  هب  نینوخ ، گـنج  رازه  ناـیم  زا  ار  شا 

.دنک همزمز 
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يروباشین مایخ  تشادگزرب  زور 

هراشا

هعمج

تشهبیدرا 1386  28

یناثلا 1428 يدامج   1

May.2007.18

يدمحم سابع  / يوش رت  کیدزن  ادخ  هب  ات  يدنارذگ  ار  نارذگ » ِناهج  »

.فاص نامسآ  زا  رت  هداس  ینک ؛ یگنارعاش  ات  يدمآ 

.یسرب دیشروخ  زا  رت  تسدرود  ياهایؤر  همه  هب  ات  يدمآ 

.یشحو ياه  خالگنس  همه  زا  رتراوشد  يداتسیا ؛ شتامیالمان  راگزور و  ربارب  رد 

.یلصف ياهدور  همه  هجهل  زا  رتزاوآ  شوخ  تیاهرعش ، دوب و  یکدوک  ياهایؤر  زا  رترکب  تا ، یگنارعاش 

تسا رشب  داهن  رد  هک  يدب  یکین و 

تسا ردق  اضق و  رد  هک  یمغ  يداش و 

لقع هر  ردناک  هلاوح  نکم  خرچ  اب 

تسا رت  هراچیب  راب  رازه  وت  زا  خرچ 

یتسناد یمن  قح  یگدنب  زج  ار  یگدنب  نییآ 

.رایسب قالخا  هب  اما  يدوبن ، دنب  ياپ  ایند ، هب 

.روباشین ربا  یب  یبآ و  نامسآ  نوچ  يدوب ، لالز  نم ! لد  ياه  فرح  زا  رت  هداس  يا 

: يدورس یم  نامداش  يدوب و  هتسویپ  ایند  جنر  اب 
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ددرگ رُح  یمدآ  ندیشک  جنر  زا 

ددرگ رُد  فدص ، ِسبح  دشک  وچ  هرطق 

ياج هب  دانامب  رس  دنامن ، لام  رگ 

ددرگ ُرپ  رگد  یهت ، دش  وچ  هنامیپ 

: يدورس یم  اهدور  زا  رت  ناور  هکارچ  يدز ؛ یمن  هرگ  داب  هب  ار  تیاهوزرآ 

دوب دهاوخ  ناهج  میشابن و  هک  سب  يا 

دوب دهاوخ  ناشن  ین  ام و  مان ز  ین 

للخ چیه  ُدبَن ، میدوبن و  شیپ  نیز 

دوب دهاوخ  نامه  میشابن ، وچ  سپ  نیز 

يدوبن رعاش  طقف  وت 

.دنا هدناسر  تسدرود  اه  هریزج  همه  شوگ  هب  اهداب ، ار  تمان  هزاوآ 

.تفرگ ندیبات  تمکح  ملع و  نامسآ  رد  دیشروخ ، زا  رت  نشور  دنوامد و  يادنلب  تمان 

.دنراذگ یم  اپریز  ار  ناشکهک  وت ، يوسیگ  يوجو  تسج  هب  بش  ره  اه ، هراتس 

.باتهم زا  رت  نشور  تمان  یهام و  زا  رتانشآ  وت  .دسانش  یم  ار  وت  ناشکهک  همه 

.یتفگ یم  نخس  تانئاک  اب  اه  بش  يدوب و  انشآ  اه ، هراتس  همه  نابز  اب  هک  ییوت 

دیفـس تاحفـص  رب  دادـعا ، اب  یتسناد و  یم  تیاهرعـش  ییابیز  هب  ار  دادـعا  ناـبز  .دـنا  هدرک  زاوآ  اـه ، هدـنرپ  همه  ار  تملع  هزاوآ 
هک داد  دـنهاوخ  یهاوگ  رعـش ، یـضایر و  اه و  هراتـس  دادـعا و  زور ، کـی  یتسناد  یم  هک  ارچ  یتشون ؛ یم  ار  تلد  فرح  ذـغاک ،

.تسا هدش  کح  دنمتواخس ، ياهربا  همه  رب  شمان  هک  دوب  يداش  هدنرپ  مایخ » رمع  میکح  »

یتمعن اتیزر  / مایخ نافرع  ماج 

« نوعجار هیلا  انا  هّللانا و   » هیآ قادصم  ابیز ، هچ  .تسا  شمارآ  هارمه  یتسمرس  یعون  دوش ، یم  دای  نآ  زا  مایخ  نافرع  رد  هک  یماج 
: دشک یم  ریوصت  هب  ار 

هرامش 96 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 155زکرم  هحفص 138 

http://www.ghaemiyeh.com


درک مهاوخ  ربخ  ار  وت  يا  هعقاو  زا 

درک مهاوخ  رصتخم  فرح  ود  هب  ار  نآ  و 

دش مهاوخ  ورف  كاخ  رد  وت  قشع  اب 

درک مهاوخرب  كاخ  رس ز  وت  رهم  اب 
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؟ شورف هزوک  رخ و  هزوک  رگ و  هزوک  وک 

: دیوگ یم  هک  اجنآ  دنتسین ؛ مک  یناف  يایند  هب  یگتسب  لد  شهوکن  رد  مایخ  راعشا 

: دنک یم  هراشا  ار  ریسم  نایاپ  هراومه  تربع ، تشگنا  هنازرف  دنمشیدنا  نیا  یقالخا  حیاصن  رد  هک  ارچ 

شود متفر  يرگ  هزوک  هگراک  رد 

شومخ ایوگ و  هزوک  رازه  ود  مدید 

شورخ دروآرب  هزوک  یکی  هاگان 

شورف هزوک  رخ و  هزوک  رگ و  هزوک  وک 

: داهن مدق  كالفا  رب  تسش و  ار  مسج  رابغ  درک و  باختنا  ار  نیرتهب  نتسب ، لد  يارب  هک  تسابیز  هچ  و 

يوش كاپ  رگا  مسج  رابغ  لد ز  يا 

يوش كالفا  رب  يدّرجم  حور  وت 

دیان تمرش  وت ، نمیشن  تسا  شرع 

يوش كاخ  هّطخ  میقم  ییاک و 

دوبن تقیرط  دَوَر ، یسک  عرش  یب 

: هک میناوخ  یم  مایخ  رعش  رد  نیریش  ینابز  هب  ار  هتکن  نیا  .تساوران  تیصعم  شروضح ، رد  تسادخ و  رضحم  ملاع 

منک هچ  مدربن  رد  هشیمه  سْفَن  اب 

منک هچ  مدرد  هب  نتشیوخ  هدرک  زو 

مرک هب  دوخ  يرذگرد  نم  هک ز  مریگ 

منک هچ  مدرک  هچ  يا  هدید  هک  مرش  نیز 

یم لد  هچنآ  هن  هنایفوص و  تضایر  هار  زا  هن  دراذگ ، یم  هار  نیا  رد  مدق  هکنآ  یتسیاب  هک  دراد  یفیارظ  یحور ، لامک  هب  ندیـسر 
: هک ارچ  دنک ؛ باختنا  ار  ریسم  دیوگ ،
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دوبن تعیرش  لد  ياوه  هب  نتفر 

دوبن تقیرط  دور ، یسک  عرش  یب 

دنیب تضایر  نادان ز  هک  زیچ  ره 

دوبن تقیقح  تس ، لایخ  مهو و  نآ 

: دنیشن یم  همزمز  هب  ار  دوبعم  ربارب  رد  میلست  بلق و  روضح  هک  تسا  هنوگ  نیا  و 

زار میوگ  یمه  تابارخ  هب  دوخ  اب 

زامن وت  یب  منک  بارحم  هب  هک  ناز  هب 

چیه همه  وت  زج  وت و  رخآ  لوا و  يا 

زادگب یهاوخ  زوسب و  ارم  وت  یهاوخ 
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دریگ متسد  هک  تسا  دیما  وت  وفع 

؛ دهد یم  حـیجرت  يدام ، ناهج  رد  وجو  تسج  هب  ار  لقعت  رکفت و  هک  دـهاوخ  یم  ینطاب  يرفـس  تقیقح ، نتفایرد  مایخ ، هاگن  رد 
: دیوگ یم  هک  اجنآ 

شابم هراچیب  درم  هدنور ، ِدرم  يا 

شابم هراوآ  نورب و  ورم  شیوخ  زا 

نادرم نوچ  رفس  نک  شیوخ  نطاب  رد 

شابم هراظن  لها  وت  يرظن ، لها 

، گرم هک  دـنیب  یم  تسا و  زاـب  شنامـشچ  دـشوپ و  یم  مشچ  نارذـگ  ملاـع  نیا  زا  هدازآ ، مدرم  لدـکی و  ِناگتفیـش  لـثم  ماـیخ ،
: نشور تسا  یتقیقح 

متسدرک نیمز  يور  هنگ  نم  رگ 

متسد دریگ  هک  تسا  دیما  وت  وفع 

مریگ تتسد  زجع  زور  هب  هک  یتفگ 

متسه نونکاک  هاوخم  نیا  زا  رتزجاع 
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( جع ) رصع یلو  ترضح  ناتسآ  هب   ) مهار رد  مشچ  نم  ار  وت 

یناما مثیم  / مییاصع یب  روک  وت ، یب 

هدش هتسخ  نامیاه ، مدق  هنـسرگ و  نامیاه  بلق  هنـشت ، نامیاه  مشچ  .تسا  هتفرگ  زاین  يوب  نامیاه ، تسد  رقف ؛ زارف  هب  میا  هدیـسر 
ياهروک لاح  هب  ادب  دنا ؛ هدش  تاملظ  اه ، نابایب  رامیب ! ياه  هیر  لاح  هب  ادب  دندولآ ؛ هم  اه ، نابایخ  .تسرپرس  یب  ياه  هلفاق  زا  دنا 

! غارچ یب  ياه  مشچ  اصع و  یب 

هب ات  يرابدرب  یک ؟ هب  ات  يرارق  یب  تساجک »؟ رادید  دعوم  اجک  روط  شتآ  «. » نمیا يداو   » هب میا  هدیسر 

«. مینکب ییاج  هراچ ز  ار  وت  نارجه  مغ  ، » مینکب ییاعد  دنچ . ...؟

مینکب ییامه  نومیم  هیاس  بلط 

!؟ تسین کشزپ  ندمآ  هناشن  ندش ، رامیب  رگم  تسا ؛ هتشادرب  جوم  اه ، لد  ندش  هتسکش  يادص 

يددم ناقیفر  تسد ، زا  دش  رامیب ، لد 

مینکب ییاود  میرآرس و  هب  شبیبط  ات 

اجک ار  اه  عمـش  دنا ، هدییاپن  يرید  اه  عمـش  درکن ؛ يدوس  ندش ، اه  عمـش  نماد  هب  تسد  .دشک  یم  راظتنا  اه  هار  گرزب  رد  قشع ،
!؟ دیشروخ اب  تسه  يربارب  ِناوت 

دنکن يراک  هلصوح  مک  ریاط  هیاس 

مینکب ییامه  نومیم  هیاس  بلط 
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روهظ ياهزرم  هب  میا  هدیسر 

«، هاتوک  » همه نیا  زا  .راهب  ياهوتسرپ  زا  حلص ، نارتوبک  زا  تسین  يربخ  .اه  قرب  ریت  درگادرگ  دننز  یم  هسرپ  هک  دنا  ناشافخ  زوه 
ین زا  دراب  یم  هلان  .رهش  تسوپ  رب  تسا  هتخادنا  گنچ  هودنا ، يامرس  .میا  هدش  هدز  لد  کچوک »  » همه نیا  زا  لیلق ،»  » همه نیا  زا 

.اه يان  اه و 

؟ تساجک ابص  داب  وک ؟ كدصاق  دنوش ؛ یم  راوآ  ترس  رب  اهراوید  يراذگب ، مدق  اه  هچوک  رد 

؟ تساجک تابارخ  هار  برط ، خیب  دش  کشخ 

مینکب ییامن  وشن و  اوه  بآ و  نآ  رد  ات 

ياهزرم هب  میا  هدیـسر  ...اربک  تبیغ  يادرف  باـتفآ  يا  هایـس ، ياـه  بش  ناـیاپ  ِيدـیپس  يا  تسد ، یهت  ياـه  لد  سیفن  رهوگ  يا 
مشچ هعیش  تسا ؛ تیونعم  راظتنا  مشچ  لقع ، .تسا  هدیسر  لماکت  هب  خیرات  .روهظ 

.تیودهم راظتنا 

يدمحم سابع  / دریگ یم  ار  ما  ییاهنت  تسد  تندمآ ، راظتنا 

.منز یم  فرح  ناتخرد  هیاس  اب  ار  هتفه  لوط  مامت  نم ،

.دروآ یم  نوریب  دوخ  زا  دریگ و  یم  ار  ما  ییاهنت  تسد  تندمآ ، راظتنا  اما  مندش ؛ قرغ  لاح  رد  شیوخ ، ییاهنت  رد  نم ،

، حبـص ره  هک  یکـشجنگ  نامه  لثم  منک ؛ یم  زک  هرجنپ  نیا  جنک  وت ، نابرهم  يادـص  ندینـش  ياوه  رد  ار  هتفه  ياهزور  مامت  نم 
.دناوخ یم  هناقشاع  شلد  يارب  اهنت  ینادعمش  نیا  بل 

ياهربا هب  ما و  هدز  نوریب  ما  ییاهنت  هلیپ  زا  اه ، هناورپ  همه  اب  وت ، يادص  لابند  هب  نم ، .تسا  نم  يانـشآ  نیرت  یمیمـص  وت ، يادص 
.ما هداد  مالس  دنمتواخس ،

دنریگ یم  ار  وت  غارس  اه  هیناث  همه 

رد اه ، هراتس  همه  شاک  .دنناوخ  یم  ار  وت  نم  اب  هرجنپ ، بل  هک  منیب  یم  ار  اه  هراتـس  منک ، یم  همزمز  دوخ  اب  ار  وت  مان  هک  بش  ره 
، دـنیآ یم  هک  ییاه  هیناث  همه  موش ! هناور  تا  هناـخ  يوس  هب  مناوتب  میـسن ، نوچمه  مه  نم  اـت  دندیـشک  یم  فص  وت ، هناـخ  ریـسم 

هک سوسفا  دنریگ ؛ یم  ار  وت  غارس 
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شاک دش ؛ ریوک  تندـیدن  دـنلب  ياهراظتنا  رد  هک  همـشچ  ردـقچ  دـنهد ! یم  ناج  دـنیایب ، وت  ترایز  هب  هکنآ  یب  هتفر  ياه  تعاس 
.دنارابب دریگب و  تندییوب ، هنشت  ياهربا  لثم  مه  ارم  تسد  نامسآ ،

...دوبن وت  ياه  تسد  هیاس  رگا 

.دزو یم  اهداب  هدرگ  رب  قرش ، زا  هک  منک  یم  سح  ار  وت  رطع  منک ، یم  ریگ  رصع  یلو  زمرق  ياه  غارچ  تشپ  هک  راب  ره 

هب ام  .تفر  یم  باوخ  هب  تیدـبا  ات  اه  هوک  تشپ  دیـشروخ ، دـش و  یم  قرغ  یکیرات  رد  نیمز  دوبن ، وت  دـنلب  ياه  تسد  هیاس  رگا 
، اه هدنرپ  همه  اب  مینز و  یم  مدق  لزا  ياه  غاب  باوخ  رد  بش ، ره  وت ، ندید  دیما 

اه نابایخ  هناش  رب  دننک و  یم  ناشیرپ  ار  ناشیاهوسیگ  رصع ، یلو  ياه  تخرد  .میشک  یم  سفن  دنراشرـس ، وت  زا  هک  ار  ییاهزاوآ 
.دنورب تسدرود  يابیز  ياه  نامسآ  هب  اهور ، هدایپ  شرف  گنس  ات  دنزیر  یم 

وت ياپدر 

.دنک یم  زاوآ  لحاس ، يارب  ار  ایرد  هتفگن  ياهزار  هک  ییاه  یهام  شوگ  نامه  دنار ؛ یم  دوخ  زا  ار  اه  یهام  شوگ  ایرد ،

.منک ادیپ  مناوت  یم  ار  وت  ياپ  در  اه ، یهام  شوگ  يادص  رد 

.دصقر یم  اه  جوم  رب  وت ، ياپدر 

وت كرابم  ياه  مدق  ات  تسا  هدرتسگ  نماد  كاخ ، .دننک  یم  زاوآ  تندـمآ ، ياهزور  رد  ار  یتخبـشوخ  کچوک ، زمرق  ياه  یهام 
.دنزب دنویپ  يدمحم ، ياه  لگ  ياه  هچنغ  رب  تاولص ، رطع  اب  ار 

هنشت ياه  هچوک  هب  ار  ناش  یتسم  اهروگنا ، دوش و  خرـس  ياهزُر  زا  زیربل  تیاه ، مدق  يادص  ندینـش  اب  اه ، غاب  هچوک  هناش  راذگب 
.دنهدب وت  ندید 

یتمعن اتیزر  / رظتنم سیخ  ياه  مشچ 

، نامـسآ نیمه  ریز  نیمز ، نیمه  يور  .ددرون  یمرد  ار  اه  نامـسآ  وت ، يادن  يزور ، دش و  دهاوخ  ققحم  دنوادخ ، هدـعو  مناد  یم 
بوبحم يا  وت  دش و  دهاوخ  راگدنام  میوقت ، ياهزور  زا  یکی 
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، وت ناـفوت  زا  شیپ  ِدولآ  هاـنگ  ِشمارآ  .ینک  یم  نشور  دوـخ  یناروـن  لاـمج  هب  ار  نارظتنم  هتـسخ  ياـه  مشچ  نیملـسم ! ياـه  لد 
.درک یهاوخ  هیده  نیمز ، یتلادع  یب  هب  ار  یقیقح  شمارآ  يزور  وت  تسا و  رادیاپان 

! راذگم دیماان  هعمج ، ِبورغ  ره  ار  نامرظتنم  سیخ  ياه  مشچ  نامیاعد و  ياه  تسد  ایادخ !

دنک یم  روهظ  يزور 

یب هعمج  ره  نتشذگ  یپ  زا  هک  ییاه  لد  .دهد  یم  رتدوز  ار  هتسکش  ياه  لد  خساپ  دنوادخ ، تساعد و  تباجتـسا  زور  اه ، هعمج 
، يرگید ِقح  رد  عمج ، ياعد  دنراد و  یتجاح  دنوش ، یم  رت  هتسکش  خساپ ،

هب يزور  تهاگرد ، ناگدـننک  يراز  ياه  هبدـن  هعمج و  ياه  بش  ِناناوخ  لیمک  ياـه  هلاـن  هک  مناد  یم  سپ  .تسا  رت  ینتفریذـپ 
.دنک هاتوک  مدآ  دنزرف  زا  ار  سیلبا  رش  ات  دنک  یم  روهظ  ینامسآ ، ياه  باتک  دوعوم  دیسر و  دهاوخ  تباجتسا 

نارباع ياه  هرهچ  هب  نم  یشوخ  لد  مامت 

دوش یم  هابتشا  هک  ییوت ؛ منک  یم  رکف  هک 

يریما نیسح  / میا هداد  تسد  زا  لد 

رد منت  هک  يا  هیاس  هن  دناشنب و  ما  یگنشت  هک  منیب  یم  یبآ  هن  وت  یب  هک  مراذگ  ارحـص  هب  رـس  ات  تسین  میارحـص  هب  یتجاح  رگید 
یمن تناسک  یب  لاح  يرذـگهر ، دوش و  یمن  هدوشگ  تناقـشاع  يور  هب  يرد  وت ، یب  اجنیا  هک  نابایب  هب  متجاـح  هچ  .دـیاسایب  نآ 

.الوم ای  میا  هداد  تسد  زا  لد  ناسک  یب  هک  ایب  .دسرپ 

منک یم  تیاکش  وت  هب 

مرکف و یهاتوک  مناهانگ و  ترثک  زا  منک  یم  تیاکـش  ما و  ییاهنت  تدـش  زا  میـالوم و  يرود  زا  منک  یم  تیاکـش  وت  هب  ایادـخ !
.ملایخ یناوتان 

روصت ار  شا  هدرکرفـس  راگن  دـناوت  یمن  یتح  هک  ملایخ  زا  دوش و  لفاغ  شیالوم  دای  زا  يا  هظحل  رگا  ما ، یکاـش  مرکف  زا  ایادـخ !
.تاجاحلا یضاق  ای  دنک ،
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یجّیهم هبادوس  / دآ یم  نووَج  قشاع  هی  ندش  ریپ  يادص 

نش یم  رس  هب  سَد  همه  نایم و  وت  یب  اه  هعمج 

نش یم  رده  یکی  یکی  وت  نودب  اه  هعمج 

هروخ یم  طخ  نومامیوقت  زا  هعمج  یتسین ، هک  وت 

هروخ یم  تداع  رهُم  هیرگ ، ياه  هنوگ  يور 

نوزخ گنچ  يوت  هدرسفا  يالد  اجک  ات 

؟ نوذا تقو  تبرغ  وت  ننک  هیرگ  ور  وت  یه 

راهب شخبافش  ياتسد  لابند  اجک  ات 

؟ راگزآ رمع  همه  نیا  میراذب  ارحص  هب  رس 

هش یم  مومت  مقه  قه  يادص  هراد  ینک ، شوگ 

هش یم  مومت  مقشاع  هاگن  ربص  کَمَک  مک 

دای یم  نوج  همین  ياه  هلان  يادص  ینک ، شوگ 

دای یم  نووج  قشاع  هی  ندش  ریپ  يادص 

هُرب یم  لد  تندموا  زا  مورآ  مورآ  هراد 

هرمش یم  ور  اه  هعمج  هتقو  یلیخ  هک  یلد  نیا 

یتمعن اتیزر  / دیایب راوس  رگا 

دیایب راوس  رگا  اجنیا  دسر  یم  تشهب 

دیایب رارقرس  رجاهم  غرم  هک  رگا 

مدیکچ هدید  نایم  زا  کشا  هناد  ردقچ 

؟ دیایب رانک  تمغ  اب  وگب  هنوگچ  ملد 
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هچوک هب  هچوک  ردقچ  ممشچ  كدوک  هدیود 

؟ دیایب راب  هنوگچ  كدوک  لد  وت  نودب 
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ایرد یهام  روت  وچ  هدیرب  هدیرب  ملد 

دیایب راکش  وا  تخب و  دنزب  دنک  ادخ 

یشاب هدش  یندیسر  هکنآ  عقوم  هدیسر 

دیایب راشف  رگا  یتفگ : هثداح  ّوج  هب 

مرات بش  نم  هک  نزب  يزاوم  لیر  هب  نزب 

دیایب رات  يادص  تشوگ  هب  هک  دنک  ادخ 

متاملک رد  هدیشک  تلایخ  توس  ردقچ 

! دیایب راطق  رگا  دیایب ! راطق  رگا 

یتمعن اتیزر  / روهظ

دیآ یم  رفس  ياه  نادمچ  رطع  يوب 

دیآ یمرب  وت  تسد  زا  هک  شاب  نابرهم 

نم لد  ِداد  هب  رود  زا  یبش  کی  یسر  یم 

دیآ یم  رفن  ود  يوب  هک  تسا  ییاج  هبعک 

رگد لاس  ات  هک  لاسما  متشاک  يا  هناد 

دیآ یمرد  وت  بلق  هت  دنق  هخاش 

دش دهاوخ  ضوع  همان  تغل  نتم  نک  ربص 

دیآ یم  ربت  ياج  ندش  زبس  هژاو 

ییآ زاب  وت  هک  زور  نآ  دسر  یم  نک  ربص 

دیآ یمرد  هثداح  نیا  زا  هصغ  ردپ 
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يریما نیسح  / شوخلد

مشوخلد رای  هب  نم  تسا و  شوخلد  هام  هب  نیمز 

مشوخلد راهب  ندید  هب  ار  لاس  مامت 

دنشوخ ناتسوب  ریس  هب  اهرازَه  لگ ، تقو  هب 

مشوخلد راظتنا  هب  لگ ، تقو  هک  نم  غیرد 

یسک یب  رصم  زیزع  نآ  نم  فسوی  تساجک 

مشوخلد رات  مشچ  هب  شخر  ندید  يارب 

دش دیع  لاس  رازه  دش ، هعمج  هتفه  رازه 

مشوخلد راوس ، نآ  رابغ  ندید  هب  نم  و 

نم بیصن  یب  مشچ  ود  دش  کشخ  هداج  هب  رد ، هب 

مشوخلد راذگ ، دنک  یم  دنا  هتفگ  هک  نیمه 

زاب هدنام  تسد  هب  وبس  مرغاس ، هچرگ  هداتف 

مشوخلد رایب ؛ یم  هک  ایقاس  رای  ناج  هب 

مالس حبص و 

نیدلاردب مظاک  دمحم  / طاشن غّلبم 

.دوش یم  هداد  عاجرا  حبص ، هب  یقرواپ ، رد  ناسنا ، تالاح  نیرتهب  دوش و  یم  زاب  لیاضف ، باتک 

یم هتسش  حبص ، همشچ  یلالز  رد  طقف  هرمزور  یگریت  .طاشن  یبوخ و  هچره  زا  یندشن  مامت  هتسراو ، هتسارآ و  تسا  یغّلبم  حبص ،
.دوش

نکش بش 

.میسر یم  قشع  زا  یگنشق  زرط  هب  ام  دوش و  یم  هتفرگ  رس  زا  ییابیز ، دزو ، یم  هک  حبص 
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.مینیچب نامسآ  حبص ، تخرد  زا  بترم  میهاوخ  یم 

.دیاشگ یم  یکی  یکی  ار  اهژد  تسمرس ، یحتاف  نوچ  مدحبص ، هک  یتقو  تسین ؛ یگدنز  هار  ِرس  یلکشم  چیه 

.دنز یم  هرگ  شلزغ  ياه  لاب  يدیپس  هب  ار  یگدز  هودنا  هک  تسا  داش  ریواصت  شامق  زا  حبص ،

.دنکش یم  ار  سأی  بش  ِنشخ  يادص  حبص ،

راهب منرت 

ِتقو ره  .دود  یم  تانئاک  ناگر  رد  باتفآ ، يادص  .دیادز  یم  ار  رهـش  يور  هتخیر  باوخ  دیـشروخ ، ِناتـسد  تسا و  هدـش  حـبص 
نیا زا  بش ، ات  میریگب و  نامدحبص  باتفآ  هب  ور  ار  اه  مشچ  مییایب  .دوش  یم  منرتم  راهب  کشجنگ و  شا ، حبـص  اب  دشاب ، هک  لاس 

.مینک هریخذ  شمارآ 

: سیونریز

.دروایب غارچ  غورف و  رعش  نابرهم ، لد  يارب  دسرب و  هار  زا  حبص ، ات  هدش  هتخود  رد  هب  ام  هاگن  - 

.تسا قشع  حبص ، تالوصحم  هدمع  - 

.تسا یتشهبیدرا  ياه  هدنخ  زا  هدنکآ  عولط  مالس ، - 

.دسرب قاشع  هگلزنم  اه و  لد  هب  ات  دوش  یم  در  حبص  ياه  هچوک  شکرمک  زا  رون ، - 

.دناوخ یم  دیپس » ، » دوخ ياه  لزغ  اب  هک  تسا  يرعاش  حبص ، - 

.دنوش رپ  فعش  زا  ات  دنک  یم  بلج  دوخ  هب  ار  اه  لیبنز  هک  ادص  نیرت  مرن  اب  تسا  يدرگ  هرود  حبص ، - 

126 ص :
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 

زکرم www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 155زکرم  هحفص 154 

http://www.ghaemiyeh.com


http://www.ghaemiyeh.com

